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รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาบทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 

ในการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและออสเตรีย เพ่ือน าไปสู่ข้อเสนอแนะในเชิง
นโยบายและข้อเสนอแนะในการด าเนินการที่จะช่วยเพ่ิมพูนความร่วมมือในด้านการศึกษาและ
วิชาการระหว่างไทยและออสเตรียให้เข้มแข็งมากขึ้น เนื่องจากโลกปัจจุบันและ อนาคต โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งหลังสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กระแสของการแข่งขันด้านนวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จะทวีความรุนแรงมากข้ึน ประเทศใดที่มีการใช้นวัตกรรมและองค์ความรู้
มาพัฒนาประเทศ ย่อมจะมีระบบเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งกว่าและเติบโตไปในทางที่ดีกว่า ดังนั้น  
ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ รวมถึงการวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคือกุญแจส าคัญของการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจของประเทศและ  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและการแข่งขันดังกล่าวของโลก  

เป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่สัมพันธไมตรีระหว่างไทยและออสเตรียด าเนินมาอย่างยาวนานกว่า 
150 ปี ด้วยความราบรื่นและยั่งยืน การด าเนินนโยบายการทูตสาธารณะเพ่ือส่งเสริมความเข้าใจอันดี
ในระดับประชาชนเป็นเครื่องมือส าคัญที่ท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศกระชับแน่น
แฟ้นมากยิ่งขึ้น ยังผลบวกต่อทุกมิติของความร่วมมือทวิภาคี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ความร่วมมือด้าน
การศึกษาระหว่างไทยและออสเตรียที่ด าเนินมากว่า 50 ปีและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่
ออสเตรียร่วมมือกับรัฐบาลไทยก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ในปี 2512 โดยออสเตรียให้
การสนับสนุนในการจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ และส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมาให้ค าแนะน าเกี่ยวกั บการ
ติดตั้งและการท างานของเครื่องจักรกล อีกทั้งยังช่วยฝึกอบรมคณาจารย์และนักศึกษา รวมทั้งน า
หลักสูตรด้านอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพของออสเตรียมาปรับใช้ นอกจากนี้ ไทยและออสเตรียยังมี
การลงนามความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการหลายฉบับ ยังผลให้มีการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษา 
ทุนการวิจัย และทุนแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์และคณาจารย์ในสาขาวิชาการต่าง ๆ มาโดยตลอด 
ซึ่งประเทศไทยได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยน และรับประโยชน์จากออสเตรียซึ่งเป็นประเทศที่มีระบบ
การศึกษาและวิชาการที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีการบริหาร
จัดการที่ดี เป็นระบบ และมีองค์ความรู้เป็นเลิศด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ประยุกต์  

จากการศึกษาและการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของ ความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิชาการระหว่างไทยและออสเตรีย พบว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนาสามารถ
มีบทบาทในการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างไทยและออสเตรียให้กระชับ
แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่อยู่ในพ้ืนที่ที่มีความได้เปรียบของการติดต่อประสานงาน



จ 

อย่างใกล้ชิดกับฝ่ายออสเตรีย และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกในทุกมิติ แล้วน ามาประมวลและ
วิเคราะห์ให้เข้ากับยุทธศาสตร์ภาพรวมของประเทศไทย เพ่ือให้ได้ประเด็นที่ประเทศไทยต้องการจาก
ออสเตรีย โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องปรับทิศทางการด าเนินงานให้เป็นเชิงรุก เพ่ือท าหน้าที่
มากกว่าการเป็นผู้ประสานงานและรับทราบข้อมูลข่าวสาร เมื่อมีการมอบทุนการศึ กษาหรือ
แลกเปลี่ยนบุคลากรทางการศึกษาระหว่างกัน แต่มีบทบาทเป็นผู้ประสานงานยุทธศาสตร์ที่มีส่วนร่วม
ในการก าหนดเป้าหมายในการด าเนินความร่วมมือด้านนี้ โดยมุ่งเน้นการรักษาความสัมพันธ์อันดีที่มี
อยู่เดิมกับหน่วยงานราชการ สถาบันอุดมศึกษาของออสเตรีย และเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียน
กับมหาวิทยาลัยในทวีปยุโรป(ASEAN-European Academic University Network หรือ ASEA-
UNINET) ซึ่งถือว่าเป็นพันธมิตรดั้งเดิม รวมทั้งยังต้องแสวงหาพันธมิตรและเครือข่ายใหม่ ๆ ทางด้าน
การศึกษาและวิชาการ การวิจัยและการพัฒนา อาทิ ศูนย์ความเป็นเลิศ สถาบันกา รวิจัยและ 
การพัฒนา และองค์กรที่มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม อาทิ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พลังงานสะอาด
และพลังงานทดแทน วิสาหกิจเริ่มต้น และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ เป็นต้น ซึ่งประเด็นเหล่านี้ถือเป็นจุดแข็ง
ของออสเตรียและเป็นโอกาสส าหรับประเทศไทยในการพัฒนา ทุนมนุษย์ตามยุทธศาสตร์และนโยบาย
ของรัฐบาล เพ่ือช่วยให้ประเทศไทยมีการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศด้วย  
องค์ความรู้ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี เพ่ือให้พ้นจากกับดักรายได้ปานกลาง มีความสมดุล 
ในการพัฒนาทุกด้าน มีความสามารถในการแข็งขัน และสามารถปรับตัวได้ทันท่ วงทีสู่โลกที่มี 
การเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และซับซ้อนมากขึ้น 
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รายงานฉบับนี้จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของการอบรมหลักสูตรนักบริหารการทูตรุ่นที่ 13 
ประจ าปี 2564 ของสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ กระทรวงการต่างประเทศ โดยผู้ศึกษา
ได้รับความกรุณาเป็นอย่างสูงจากคณะอาจารย์ที่ปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย เอกอัครราชทูตอุ้ม เมาลานนท์ 
รองศาสตราจารย์ ดร. ชูเกียรติ พนัสพรประสิทธิ์ รองศาสตราจารย์ ดร. พลอย สืบวิเศษ ซึ่งได้กรุณา
ชี้แนะและให้มุมมองที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อกระบวนการทางความคิดของ ผู้ศึกษาและเป็นส่วน
ส าคัญที่ท าให้รายงานการศึกษาฉบับนี้ส าเร็จลุล่วงด้วยดี ผู้ศึกษาจึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงต่อ
คณะที่ปรึกษาทั้งสามท่านมา ณ ที่นี้  

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณนางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ซึ่งนอกจาก
จะกรุณาอนุมัติให้ผู้ศึกษาเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรบริหารนักการทูตครั้งนี้แล้ว ยังให้ค าแนะน า
และสนับสนุนให้ผู้ศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างไทยและ
ออสเตรีย ทั้งนี้ ขอขอบคุณเพ่ือนข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ที่ช่วยรับภาระงาน
ในระหว่างที่ผู้ศึกษาเข้ารับการฝึกอบรม  

ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณนายทรงศัก สายเชื้อ อดีตเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ระหว่างปี 
2561-2562 และเพ่ือนข้าราชการที่ประจ าการที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ในช่วงปี 2559 
จนถึงปัจจุบัน รวมทั้งบุคคลต่าง ๆ จากหน่วยงานอ่ืน ๆ ทั้งของไทยและออสเตรีย ที่ให้ความช่วยเหลือ
ในด้านข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดท ารายงานฉบับนี้  

สุดท้ายนี้ ผู้ศึกษาขอขอบพระคุณผู้อ านวยการสถาบันการต่างประเทศ เทวะวงศ์วโรปการ
และเจ้าหน้าที่สถาบันฯ ทุกท่านเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้จัดเตรียมหลักสูตรการฝึกอบรม“วิถีปกติแบบใหม่” 
ได้อย่างน่าประทับใจ แม้จะท าให้ผู้ศึกษาต้องปรับตัวและปรับทัศนคติต่อ การอบรมวิถีปกติแบบใหม่นี้
อยู่ไม่น้อย แต่ได้รับประโยชน์อย่างครบถ้วนจากองค์ความรู้ที่มีคุณค่า มุมมอง แง่คิดและประสบการณ์
ที่หลากหลายรอบด้านที่สามารถน าไปต่อยอดและเพ่ิมพูนทักษะส าหรับการเป็นนักบริหารการทู ต 
ทั้งนี้ ผู้ศึกษาขอขอบคุณครอบครัวและเพ่ือน ๆ ส าหรับก าลังใจ และขอบคุณเพ่ือนร่วมรุ่น นบท. 13 
จากกระทรวงการต่างประเทศและจากส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่แม้พบกันเพียงผ่านทางจอภาพ แต่
ก่อให้เกิดมิตรภาพและไมตรีจิตที่น่าประทับใจยิ่ง  

จึงขอขอบคุณทุกท่านมา ณ ที่นี้ 
 

ชมพูนุช ชมภูค า 
กันยายน 2564 
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1.1  ความเป็นมาและความส าคัญของปัญหา 

1.1.1  ความเป็นมา 
สัมพันธไมตรีระหว่างไทยและออสเตรียด าเนินมาอย่างยาวนานกว่า 150 ปี ตั้งแต่

รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวแห่งราชอาณาจักรสยามกับสมเด็จพระจักรพรรดิ  
ฟรันทซ์ โยเซฟที่ 1 แห่งจักรวรรดิออสเตรีย-ฮังการี ออสเตรียเป็นประเทศแรก ๆ ที่ส่งผู้แทนทางการทูต 
มาประจ าประเทศไทยก่อนประเทศตะวันตกอ่ืน ๆ ต่อมา ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว ทั้งสองประเทศได้จัดท าสนธิสัญญาไมตรี การค้า และการเดินเรือ เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 
2412 และได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการในระดับเอกอัครราชทูตระหว่างกัน
ในปี พ.ศ. 2506  

สัมพันธภาพอันดีระหว่างไทยและออสเตรียมีพ้ืนฐานจากการเจริญพระราชไมตรีใน
ระดับ พระประมุขและพระบรมราชวงศ์ กอปรกับการประสานความร่วมมือของรัฐบาลทั้งสอง
ประเทศยังผลให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและออสเตรียด าเนินไปอย่างราบรื่นและยั่งยืนในทุกมิติ 
ด้านการเมือง หลังจากคณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปปรับข้อมติเกี่ยวกับประเทศไทย เมื่อวันที่  11 
ธันวาคม 2560 ให้ประเทศสมาชิกสามารถมีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองในทุกระดับกับประเทศไทย ฝ่าย
ออสเตรียได้เริ่มกลับมามีปฏิสัมพันธ์กับไทยอย่างเป็นทางการ มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่าง
ผู้แทนระดับสูงของทั้งสองฝ่ายเป็นระยะ ด้านการค้า ในปี 2563 มูลค่าการค้าระหว่างไทยและ
ออสเตรีย คิดเป็นเงิน 742 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ไทยส่งออก 226 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  และน าเข้า 516 
ล้านดอลลาร์สหรัฐ1 ด้านการลงทุน จนถึงปัจจุบันมีบริษัทออสเตรียเข้ามาท าการค้าและลงทุนในไทย
ประมาณ 116 บริษัท มูลค่าการค้าการลงทุนตามข้อมูลของธนาคารแห่งชาติออสเตรียในปี 2563  
คิดเป็น 360 ล้านยูโร หรือประมาณ 13,600 ล้านบาท2 มีโครงการจากออสเตรียที่ได้รับการส่งเสริม
การลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ในปี 2563 จ านวน 1 โครงการ คิดเป็น

                                           
1 กรมเจรจาการคา้ระหว่างประเทศ, ล าดับคู่คา้ของไทย, [ออนไลน์], 2564, แหล่งที่มา: 
https://api.dtn.go.th/files/v3/6049988cef 414091462c4979/download. 
2 สัมภาษณ ์Günther Sucher, อัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายพาณิชย์ ส านักงานการค้าของออสเตรียประจ าประเทศไทย, 
25 มิถุนายน 2564.  
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มูลค่า 2,476 ล้านบาท3 ขณะที่ภาคเอกชนไทยเข้าไปลงทุนในออสเตรียยังน้อย โดยเป็นการลงทุน  
ในธุรกิจผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ โรงแรม และร้านอาหาร ล่าสุด ภาคเอกชนไทยมีแผน
ก่อสร้างห้างสรรพสินค้าในกรุงเวียนนา ก าหนดเปิดให้บริการในปี 2566 ด้านการท่องเที่ยว ก่อนเกิด
การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 นักท่องเที่ยวชาวออสเตรียเดินทางมาประเทศไทยปีละประมาณ 
100,000 คน ในขณะที่นักท่องเที่ยวชาวไทยเดินทางมาออสเตรียปีละ ประมาณ 40,000 คน ชุมชนไทย 
ปัจจุบันมีคนไทยอาศัยอยู่ในออสเตรีย ประมาณ 5,200 คน เป็นนักเรียนประมาณ 80 คน ที่เหลือเป็น
แรงงานและแม่บ้าน มีร้านอาหารไทยประมาณ 29 ร้าน ร้านนวดและสปา ประมาณ 40 ร้าน และมี
วัดไทย 8 วัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของคนไทยในออสเตรีย  

ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการเป็นอีกหนึ่งมิติของการด าเนินการทูต
สาธารณะ ในระดับประชาชนเพ่ือส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและออสเตรียที่เห็นผล
ชัดเจน อย่างเป็นรูปธรรม โดยในปี 2512 ออสเตรียร่วมมือกับรัฐบาลไทยก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ 
จังหวัดชลบุรี ซึ่งออสเตรียให้การสนับสนุนในการจัดหาเครื่องจักรเครื่องมือ และส่งคณะผู้เชี่ยวชาญมา
ให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการติดตั้งและการท างานของเครื่องจักรกล อีกทั้งยังช่วยฝึกอบรมคณาจารย์และ
นักศึกษา รวมทั้งน าหลักสูตรด้านอาชีวศึกษาที่มีประสิทธิภาพของออสเตรียมาปรับใช้ จากนักเรียน 
95 คนในปีแรกของการก่อตั้ง ปัจจุบันโรงเรียนเทคนิคสัตหีบเลื่อนสถานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ  
มีนักเรียนกว่า 5,400 คน และได้รับยกย่องให้เป็นสถานศึกษาอาชีวศึกษาต้นแบบ (Super Model) 
แห่งเดียว ประเภทวิทยาลัยเทคนิคของส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  

ในปี 2527 ไทยและออสเตรียจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทาง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และศิลปะ มีการด าเนินความร่วมมือร่วมกันอย่างต่อเนื่อง ในรูปแบบของ
การให้ทุนการศึกษาในระดับปริญญาเอก ทุนการวิจัยในระดับหลังปริญญาเอก ทุนแลกเปลี่ยน
นักวิทยาศาสตร์และวิจัย ทุนฝึกอบรมด้านการดนตรี รวมทั้งการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะ  
ชาวออสเตรียมาให้บริการทางวิชาการในมหาวิทยาลัยของไทย สาขาของความร่วมมือทางการศึกษา
และวิชาการระหว่างไทยและออสเตรียครอบคลุมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เศรษฐศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ สุขภาพเภสัชศาสตร์และการแพทย์ และมนุษยศาสตร์วัฒนธรรมและดนตรี นอกจากนี้ 
ในปี 2537 ออสเตรียร่วมกับไทย อินโดนีเซีย และเวียดนามก่อตั้งเครือข่ายมหาวิทยาลัยในอาเซียนกับ
มหาวิทยาลั ย ในทวีปยุ โ รป (ASEAN-European Academic University Network หรือ  ASEA-
UNINET) โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพ่ือสร้างเครือข่ายในการ
ด าเนินกิจกรรมความร่วมมือทางด้านวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปะร่วมกัน  

                                           
3 ส านักงานเศรษฐกิจการลงทุน ณ นครแฟรงก์เฟิรต์, แหล่งที่มา: ส านักคณะกรรมการส่งเสรมิการลงทุนใน
ต่างประเทศ, กรกฎาคม 2564. (ข้อมูลภายใน)  
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1.1.2  ความส าคัญของปัญหา 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ในฐานะหน่วยงานของรัฐบาลไทยใน

ต่างประเทศ มีหน้าที่ส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีในทุกมิติกับประเทศเจ้าบ้าน ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ 
การค้า การลงทุน สังคม วัฒนธรรม การศึกษา และการคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยใน
ต่างประเทศ โดยได้ด าเนินงานตามแผนแม่บทของกระทรวงการต่างประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์
ประเด็น การต่างประเทศ (ปี 2561-2580) หรือ การต่างประเทศ 5 มี4 โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อ 5 แผนย่อย 
การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง) ที่มีเป้าหมายส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนขับเคลื่อน  
การต่างประเทศด้วยการทูตเพ่ือประชาชนและการทูตสาธารณะ 

ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและออสเตรีย สถานเอกอัครราชทูต  
ณ กรุงเวียนนา ให้ความส าคัญกับการด าเนินนโยบายการทูตสาธารณะ เพ่ือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งเพ่ือฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนสร้าง
ความรู้สึกนิยมไทยและทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศไทย และสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน
ต่อประชาชน ซึ่งเห็นได้ชัดเจนว่า เป็นแนวทางการด าเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสบความส าเร็จ
ในการท าให้ความสัมพันธ์ระหว่างไทยและออสเตรียด าเนินไปได้อย่างราบรื่น ไม่มีข้อขัดแย้ง และ
ยั่งยืนในทุกมิติ 

อย่างไรก็ดี ในอีกมิติหนึ่งของการด าเนินนโยบายการทูตสาธารณะด้านความร่วมมือ 
ด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างไทยและออสเตรีย ซึ่งด าเนินมาอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่องกว่า 50 ปี 
และมีผลเป็นรูปธรรม พบว่า บทบาทของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในด้านนี้ยังจ ากัดเพียง การรับทราบ
ข้อมูลข่าวสาร เมื่อการเจรจา การพิจารณาให้ทุน หรือการท าความตกลงแลกเปลี่ยนคณาจารย์และ
บุคลากรทางการศึกษาเกิดขึ้นแล้ว การด าเนินความร่วมมือส่วนใหญ่เป็นการติดต่อประสานงาน
โดยตรงระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยและออสเตรียผ่านเครือข่าย ASEA-UNINET และหน่วยงาน
ราชการของทั้งสองประเทศที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ และกระทรวงวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 
เนื่องจากมีความใกล้ชิดคุ้นเคยและมีความเป็นเครือข่ายที่ เข้มแข็งร่วมกันมาตั้งแต่ต้น ส่งผลให้ 
ความร่วมมืออาจจะจ ากัดอยู่ในสาขา และ/หรือ สถาบันเดิม ๆ ที่เป็นพันธมิตรกันมาอย่างยาวนาน  

บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมากในศตวรรษนี้ รวมถึงยุทธศาสตร์ชาติและ
นโยบายของประเทศไทยที่มุ่งขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศด้วยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม 

                                           
4 การต่างประเทศ 5 มี ประกอบดว้ย แผนย่อย 5 แผน ไดแ้ก่ 1) แผนย่อยด้านความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่าง
ประเทศ (มีความมั่นคง) 2) แผนยอ่ยด้านความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่าง
ประเทศ (มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน) 3) แผนย่อยการพัฒนาท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล และพันธกรณรีะหว่างประเทศ 
4) แผนย่อยการส่งเสรมิสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มสีถานะและเกียรตภิูม)ิ และ 5) แผน
ย่อยการต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง)  
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รวมทั้งเร่งพัฒนาก าลังแรงงานให้มีความรู้และทักษะขั้นก้าวหน้าที่ต่อยอดจากฐานองค์ความรู้ 
เทคโนโลยีเดิมไปสู่การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง สามารถปรับตัวได้ทันตามกระแสการ
เปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคต ท าให้แนวทางความร่วมมือด้านการศึกษา
และวิชาการระหว่างไทยและออสเตรียที่มาแต่เดิมอาจตอบสนองยุทธศาสตร์ของไทยได้ไม่สมบูรณ์
ครบถ้วน การเข้ามามีส่วนร่วมของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา โดยปรับทิศทางในการด าเนิน
ความร่วมมือเป็นเชิงรุกให้เป็นผู้ร่วมก าหนดและชี้เป้าสาขาความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการ 
รวมทั้งน าร่องแสวงหาเครือข่าย รวมทั้งสถาบันทางการศึกษาและสถาบันการวิจัยและพัฒนาใหม่ ๆ  
ที่มีศักยภาพและเป็นจุดแข็งของออสเตรียให้กับหน่วยงานของไทย จะช่วยยกระดับความสัมพันธ์ 
ด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างไทยและออสเตรียให้เข้มแข็งยิ่งขึ้น  
 
1.2 วัตถุประสงค์ของการศึกษา 

1.2.1  เพ่ือศึกษาแนวทางในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและออสเตรีย  
ด้านการศึกษาและวิชาการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 

1.2.2  เพ่ือจัดท าข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและในทางปฏิบัติต่อการด าเนินงานของสถาน
เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา เพ่ือให้สามารถยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
1.3  ขอบเขตการศึกษา วิธีการด าเนินการศึกษา และระเบียบวิธีการศึกษา 

1.3.1  ขอบเขตการศึกษา  
1) ขอบเขตด้านเนื้อหา  

ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างไทยและออสเตรียและการ
ด าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การด าเนินโครงการ 
กิจกรรม การพบหารือกับฝ่ายออสเตรีย เพ่ือส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่าง
ไทยและออสเตรีย  

2) ขอบเขตระยะเวลา  
ศึกษาบทบาทและการด าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา  

ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างไทยและออสเตรียในช่วงปี 2555-2559 
และ 2562 จนถึงปัจจุบัน  

1.3.2  วิธีการด าเนินการศึกษา 
ใช้การศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการเขียนเชิงพรรณนา (Descriptive Research)  
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1.3.3  ระเบียบวิธีการศึกษา 
1) ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ อาทิ เอกสารราชการ รายงานสรุปผลต่าง ๆ 

บทความ งานวิจัย สิ่งพิมพ์ แหล่งข้อมูลออนไลน์ เป็นต้น 
2) ศึกษาข ้อม ูลจากประสบการณ์ตรงของผู ้ศ ึกษาระหว ่างประจ าการ 

ที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ช่วงปี 2555-2559 และ 2562 จนถึงปัจจุบัน  
3) ศึกษาข ้อม ูลจากการส ัมภาษณ์ผู ้ที ่ม ีส ่วน เกี ่ยวข ้องก ับความร ่วมม ือ  

ด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างไทยและออสเตรีย  
 
1.4  ค าถามการศึกษา 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนาจะมีบทบาทในการยกระดับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์
ระหว่างไทยและออสเตรียในมิติความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการได้อย่างไร 

 
1.5  สมมติฐานการศึกษา 

บทบาทเชิงรุกของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนาที่จะร่วมก าหนดและชี้เป้าสาขา
ความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการ โดยการน าร่องแสวงหาเครือข่าย สถาบันทางการศึกษาและ
สถาบันการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ มีศักยภาพของออสเตรียให้กับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องของไทย ควบคู่ไปกับการเพ่ิมพูนความสัมพันธ์กับพันธมิตรเดิมที่มีอยู่แล้ว จะช่วยยกระดับ
ความสัมพันธ์ด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างไทยและออสเตรียให้เข้มแข็งยิ่งข้ึน  
 
1.6  ประโยชน์ของการศึกษา 

1.6.1  ส่งเสริมบทบาทและการด าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา  
ในการกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยและออสเตรียในมิติด้านการศึกษาและวิชาการ 

1.6.2  มี ข้ อ เ สนอแนะ เชิ งน โ ยบายและในทางปฏิ บั ติ ต่ อกา รด า เ นิ น ง านของ 
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา เพื่อให้สามารถยกระดับการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทย
และออสเตรียในมิติการศึกษาและวิชาการให้เต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 

 
 
 

 



 

 

  
บทที ่2  

แนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
 
 
2.1  อ านาจอ่อน 

2.1.1  ความหมายของอ านาจอ่อนตามแนวคิดของ Joseph S. Nye5  
ศาสตร าจ า ร ย์  Joseph S. Nye จ าก  Kennedy School of Government 

มหาวิทยาลัยฮาวาร์ด เป็นนักวิชาการที่ให้ค านิยามอ านาจอ่อนในความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไว้ว่า 
อ านาจอ่อน หมายถึง อ านาจที่ท าให้ชาติอ่ืนปฏิบัติตามความต้องการได้โดยไม่ต้องใช้ก าลังคุกคามหรือ
มีข้อแลกเปลี่ยน กล่าวคือ อ านาจอ่อนคือความสามารถในการดึงดูดใจและโน้มน้าวให้เชื่อมั่นมากกว่า
การออกค าสั่ง ในทัศนะของศาสตราจารย์ Nye การใช้อ านาจอ่อนมีบางส่วนที่อยู่นอกเหนือไปจาก
ขอบเขตที่รัฐจะควบคุมหรือจัดการได้ เพราะอ านาจอ่อนยังมีตัวแสดงที่ไม่ใช่รัฐ (non-state actor) 
เข้ามาร่วมเล่นและมีบทบาท ซึ่งตัวแสดงนี้อาจมีทั้งที่สอดคล้องหรือขัดแย้ งกับนโยบายของรัฐบาล 
นอกจากนี้ อ านาจอ่อนไม่ใช่เครื่องมือที่สามารถบรรลุผลได้ทันทีทันใด หากแต่เป็นเครื่องมือที่จะสร้าง
ความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันในระยะกลางและระยะยาวที่ต้องใช้เวลากว่าจะเห็นผลที่เป็นรูปธรรม
อย่างชัดเจน 

2.1.2  แหล่งที่มาของอ านาจอ่อน  
ศาสตราจารย์ Nye เห็นว่า แหล่งที่มาของอ านาจอ่อน ประกอบด้วย  
1)  วัฒนธรรม – หากวัฒนธรรมประเทศหนึ่งมีความสอดคล้องกับผลประโยชน์

และค่านิยมของประเทศอ่ืน ๆ โอกาสที่วัฒนธรรมดังกล่าวจะกลายเป็นอ านาจอ่อนของประเทศนั้นก็
จะมีมากขึ้น ซึ่งช่องทางที่ท าให้วัฒนธรรมของประเทศหนึ่งเป็นที่รู้จักในประเทศอ่ืน ๆ มีหลากหลาย 
อาทิ โดยผ่านสินค้าวัฒนธรรม การค้า การเยี่ยมเยือน การติดต่อสื่อสาร การแลกเปลี่ยน และการ
ท่องเที่ยว 

2)  ค่านิยมทางการเมือง – ถ้าประเทศดังกล่าวมีค่านิยมทางการเมืองที่สอดคล้อง
กับประเทศอ่ืน ๆ อ านาจอ่อนของประเทศนั้น ๆ ก็จะเพ่ิมข้ึน เช่น การมีค่านิยมที่ไม่ต้องการแทรกแซง
กิจการภายในระหว่างกัน หรือ การยอมรับนับถือในประวัติศาสตร์ของประเทศเพ่ือนบ้านเป็นต้น 

                                           
5 Joseph S. Nye Jr., Soft Power: The Means to Success in World Politics, (New York: Public Affairs, 
2004). 
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ในทางกลับกัน หากค่านิยมของประเทศดังกล่าวขัดกับค่านิยมของประเทศอ่ืน ๆ อย่างชัดเจน อ านาจ
อ่อนของประเทศนั้นก็จะลดลงด้วย  

3)  นโยบายต่างประเทศ – ถ้าประเทศหนึ่งด าเนินนโยบายต่างประเทศที่มีความ
โดดเด่น เช่น มีนโยบายที่เน้นความเท่าเทียม เคารพในการแสดงออกของประเทศที่เล็กกว่า ไม่ใช้
อ านาจทางทหารข่มขู่ รักสันติภาพ และเคารพในสิทธิมนุษยชน โอกาสที่ประเทศดังกล่าวจะสร้าง
อ านาจอ่อนให้เกิดขึ้นก็จะมีมากกว่าประเทศที่ด าเนินนโยบายต่างประเทศที่ก้าวร้าว ไม่สนใจท่าทีของ
ประเทศอ่ืน ๆ  

2.1.3  การวัดอ านาจอ่อน  
ในงานศึกษาของอสิ ม้ามณี กล่าวถึงผลงานวิจัยของ Jonathan McClory นักวิจัย

จาก Institute for Government สหราชอาณาจักร ซึ่งก าหนดตัวชี้วัดอ านาจอ่อน 5 ด้าน โดยใช้
ส่วนผสมระหว่างตัวชี้วัดทางสถิติ (objective sub-indices) ร่วมกับคะแนนตัวชี้วัดเชิงอัตนัย 
(subjective panel scores) โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

1) วัฒนธรรม – หากวัฒนธรรมของประเทศใด อันหมายถึง วรรณคดี ศิลปะ 
การศึกษา ภาพยนตร์ และดนตรี สามารถเข้าถึงสาธารณชนในวงกว้างและกลายเป็นที่รู้จัก เป็น
ค่านิยมสากลก็จะมีแรงดึงดูดสูงต่อประเทศอ่ืนด้วย โดยตัวชี้วัดด้านวัฒนธรรมมีหลายตัว อาทิ จ านวน
นักท่องเที่ยวที่เดินทางไปเยือนประเทศนั้น ๆ การแพร่หลายของภาษาของประเทศนั้น ในต่างประเทศ
ในประเทศต่าง ๆ จ านวนสถานที่ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกของ UNESCO ยอดขายผลงาน
เพลงของศิลปินในตลาดโลก จ านวนเหรียญรางวัลจากกีฬาโอลิมปิก เป็นต้น  

2) รัฐบาล – เป็นตัวชี้วัดด้านรัฐบาลโดยมุ่งเน้นที่จะประเมินสถาบันทางการเมือง
ของประเทศซึ่งรวมถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของรัฐบาล ความส าเร็จของรัฐบาล และค่านิยม
เป็นส่วนประกอบส าคัญที่ท าให้ประเทศนั้น ๆ เป็นที่นิยมและได้รับการยอมรับจากประเทศอ่ืน หาก
สถาบันต่าง ๆ ของรัฐสามารถด าเนินการโดยสอดคล้องกับค่านิยมสากลที่ได้รับการยอมรับ อาทิ มี
ความโปร่งใส ยุติธรรม แก้ไขปัญหาสังคม อาชญากรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพก็มีแนวโน้มที่จะได้รับ
ความชื่นชมจากนานาประเทศและกลายเป็นอ านาจอ่อนของประเทศได้  

3) นโยบายทางการทูต – หากประเทศใดด าเนินนโยบายต่างประเทศที่มีความ 
ชอบธรรมและมีบทบาทที่สร้างสรรค์ต่อประชาคมระหว่างประเทศ ก็จะช่วยส่งเสริมอ านาจอ่อนของ
ประเทศนั้น โดยตัวชี้วัดเชิงปริมาณในส่วนนี้รวมถึงปริมาณการให้ความช่วยเหลือเพ่ือการพัฒนาต่อ
ต่างประเทศ จ านวนการเป็นสมาชิกที่มีบทบาทแข็งขันในองค์กรระหว่างประเทศต่าง ๆ จ านวน
ผู้ติดตามทวิตเตอร์ของกระทรวงการต่างประเทศหรือของรัฐมนตรีต่างประเทศ จ านวนส านักงาน
วัฒนธรรมในต่างประเทศ เป็นต้น  
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4) การศึกษา – ขีดความสามารถของประเทศในการดึงดูดการศึกษาต่างชาติ ให้ไป
ศึกษาในประเทศนั้น ๆ หรือมีนโยบายส่งเสริมการแลกเปลี่ยนทางการศึกษา เป็นเครื่องมือส าคัญที่
ช่วยประชาสัมพันธ์และส่งเสริมภาพลักษณ์ของประเทศนั้น ๆ ท าให้ประเทศดังกล่าวได้รับความนิยม
และมีอ านาจอ่อนเพ่ิมข้ึน ตัวชี้วัดในด้านนี้อาจประกอบด้วย จ านวนนักศึกษาต่างชาติที่มาศึกษาอยู่ใน
ประเทศนั้น ๆ คุณภาพและอันดับของมหาวิทยาลัย ผลงานวิชาการของอาจารย์มหาวิทยาลัยที่ได้รับ
การตีพิมพ์ และได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติ เป็นต้น  

5)  ธุรกิจและนวัตกรรม – อันไม่ได้ไม่ถึงอ านาจทางเศรษฐกิจแต่เป็นการให้
ความส าคัญกับความสามารถของประเทศใดประเทศหนึ่งในการสร้างแรงดึงดูดและความนิยมต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ เช่น การมีนโยบายเศรษฐกิจที่เปิดเสรีทางการค้า ความสามารถในการ
สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ ขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้งการมีบรรยากาศ 
ที่ดสี าหรับการค้าการลงทุน 

McClory ใช้ตัวชี้วัดเชิงปริมาณข้างต้นร่วมกับตัวชี้วัดเชิงอัตนัยอีก 7 ด้าน  
ซึ่งประกอบด้วย ความนิยมต่อบุคคลที่มีชื่อเสียง (Soft Power Icons) ความนิยมต่อผลผลิตด้าน
วัฒนธรรมของประเทศ (Cultural Output) คุณภาพของอาหารและเครื่องดื่มประจ าชาติ (Cuisine) 
คุณภาพสายการบินแห่งชาติ/สนามบินหลัก (National Airline/Major Airport) การมีนโยบายการทูต 
ที่สร้างสรรค์ (Foreign Policy Direction) ความเป็นผู้น าในเวทีโลก (Global Leadership) และ 
ความแข็งแกร่งของตราสินค้า (Commercial Brands) เพ่ือวัดและจัดอันดับอ านาจอ่อนของ 30 
ประเทศ โดยให้น าหนักกับตัวชี้วัดเชิงปริมาณร้อยละ 70 ซึ่งผลการศึกษาพบว่า ประเทศที่มีอ านาจ
อ่อนสูงในอันดับต้น ได้แก่ สหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร ฝรั่งเศส ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ และจีน  

ศาสตราจารย์ Nye เสนอว่า เครื่องมือส าคัญที่จะท าให้การใช้อ านาจอ่อนบรรลุผล
ในทางปฏิบัติส าหรับการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ คือ การทูตสาธารณะ ซึ่งหมายถึง
ปฏิสัมพันธ์ที่มิได้พุ่งเป้าไปที่รัฐบาลของต่างประเทศ หากมีเป้าหมายหลักคือปัจเจกบุคคลและองค์กรที่
ไม่ใช่รัฐ 
 
2.2 การทูตสาธารณะ  

การทูตสาธารณะเป็นการด าเนินความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่นอกเหนือไปจากการทูต
แบบดั้งเดิม มีเป้าหมายในการให้ข้อมูลหรือโน้มน้าวทัศนคติของสาธารณชนที่เก่ียวกับ การด าเนินงาน
ด้านการต่างประเทศ เพ่ือสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศและบรรยากาศอันดีในระยะยาวเพ่ือ
รองรับนโยบายต่างประเทศที่จะตามมาในอนาคต นอกจากนี้ การทูตสาธารณะยังให้ความส าคัญกับ
ความเห็นของสาธารณชนและต้องเปิดให้ประชาชนเข้าถึงได้  
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ในงานศึกษาของอสิ ม้ามณี กล่าวถึงความหมาย วัตถุประสงค์ แนวทางการด าเนินการ 
ข้อจ ากัด และการวัดประสิทธิภาพของการทูตสาธารณะ6 ดังนี้  

2.2.1  ความหมายของการทูตสาธารณะ 
ตามนิยามของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา การทูตสาธารณะ หมายถึง 

“การด าเนินงานโดยรัฐบาลเพ่ือให้ข้อมูลหรือโน้มน้าวทัศนคติของประชาชนในต่างประเทศ” ส่วน 
ผู้ก่อตั้งสถาบันการศึกษาด้านการทูตสาธารณะ มหาวิทยาลัยเฟตเชอร์ ให้ค านิยามว่า “การทูต
สาธารณะเป็นเรื่องของการโน้มน้าวทัศนคติของสาธารณชนในเรื่องที่เกี่ยวกับการก าหนดและ
ด าเนินงานด้านการต่างประเทศ ซึ่งครอบคลุมมิติต่าง ๆ ของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ  
ที่นอกเหนือไปจากการทูตแบบดั้งเดิม รวมทั้งการด าเนินงานของรัฐบาลเกี่ยวกับทัศนคติของประชาชน 
ในต่างประเทศ การปฏิสัมพันธ์ของภาคเอกชนระหว่างสองประเทศ และการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ
แนวคิด”  

2.2.2  วัตถุประสงค์ของการด าเนินการทูตสาธารณะ 
รัฐบาลประเทศใดประเทศหนึ่งอาจส่งเสริมให้ด าเนินการทูตสาธารณะเพ่ือบรรลุ

วัตถุประสงค์ ดังนี้  
1)  เพ่ือเสริมสร้างภาพลักษณ์หรือเกียรติภูมิของประเทศ ยกตัวอย่างเช่น กรณี

สาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งต้องการให้สาธารณชนของนานาประเทศให้การยอมรับในประวัติศาสตร์ 
วัฒนธรรมอันเก่าแก่ บทบาทด้านการต่างประเทศ และความส าเร็จในการพัฒนาประเทศ เป็นต้น  

2)  เพ่ือให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับนโยบายต่าง ๆ ของประเทศ ยกตัวอย่าง
เช่น อิสราเอล ซึ่งต้องการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับความเป็นมาของประเทศ ประวัติศาสตร์อันขมขื่น
ของชาวยิว และความจ าเป็นที่จะต้องมีนโยบายต่างประเทศและการทหารที่เข้มแข็ง  

3)  เพ่ือสร้างบรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อความส าเร็จของนโยบายของ
ประเทศ ยกตัวอย่างเช่น สหรัฐอเมริกาและสหภาพยุโรป ซึ่งต้องการให้เกิดความนิยมต่อคุณลักษณะ
ของประเทศนั้น ๆ ในทุกด้าน ซึ่งจะท าให้สาธารณชนประเทศเป้าหมายตัดสินใจเกี่ยวกับประเทศนั้น ๆ  
ในทางบวก เช่น การเลือกท่ีจะท าการค้าและเลือกใช้บริการ การเลือกที่จะไปศึกษาต่อ การเลือกที่จะ
เดินทางท่องเที่ยว เป็นต้น  

2.2.3  แนวทางการด าเนินการทูตสาธารณะ  
การด าเนินการทูตสาธารณะสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 มิติ ได้แก ่

                                           
6 อสิ ม้ามณ,ี “การใช้ Soft Power ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหวา่งประเทศ: กรณีศึกษาการด าเนินงานของทีม
ประเทศไทย ในเนปาล,” (รายงานการศึกษาส่วนบุคคล หลักสูตรนกับริหารการทูต สถาบันการต่างประเทศเทวะ
วงศ์วโรปการ กระทรวง การต่างประเทศ, 2555), หน้า 9.  
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1)  การสื่อสารประจ าวัน ซึ่งใช้ เ พ่ืออธิบายการตัดสินใจด้านนโยบาย เช่น  
การแถลงข่าวหรือนโยบายของรัฐบาลต่อสื่อสารมวลชนทั้งในและต่างประเทศ หรือการเตรียมตัวให้
พร้อมเพ่ือการแถลงจุดยืนหรือท่าทีเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินหรือวิกฤติการณ์ เป็นต้น  

2)  การสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ ซึ่งออกมาในรูปของการรณรงค์เชิงสัญลักษณ์ โดยมี
การก าหนดแนวเรื่องของการรณรงค์ดังกล่าว ยกตัวอย่างเช่น กรณีที่บริติชเคาน์ซิลได้พยายามส่งเสริม
ภาพลักษณ์ของสหราชอาณาจักรว่า เป็นดินแดนที่มีความทันสมัย สร้างสรรค์ใหม่ ๆ และยอมรับการ
ด ารงอยู่ของสังคมแบบพหุชาติพันธุ์ เป็นต้น  

3)  การพัฒนาความสัมพันธ์ที่ยั่งยืนผ่านบุคคลส าคัญ โดยอาศัยช่องทางต่าง ๆ เช่น 
การให้ทุนการศึกษา การแลกเปลี่ยนบุคลากร การฝึกงาน การสัมมนา การประชุม การพบกันระหว่าง
สื่อมวลชน การฝึกซ้อมทางทหารร่วมกัน การให้ความช่วยเหลือทางทหารในยามสันติ เป็นต้น  

การทูตสาธารณะแตกต่างจากการโฆษณาชวนเชื่อในประเด็นของการเผยแพร่
ข้อมูลข้อเท็จจริงและเน้นเรื่องการสร้างความน่าเชื่อถือ ขณะที่การโฆษณาชวนเชื่อจะเป็นการให้
ข้อเท็จจริงผสมผสานกับข้อมูลที่บิดเบือนหรือข้อมูลเท็จ ด้วยเหตุนี้  การโฆษณาชวนเชื่อจึงมี
ความหมายในเชิงลบและเป็นข้อมูลที่ไม่น่าเชื่อถือ และมักใช้เรียกความพยายามของรัฐบาลใน
สถานการณ์ของความขัดแย้งเพ่ือโจมตี ตอบโต้ หรือลดความน่าเชื่อถือของฝ่ายตรงข้าม หรือเพ่ือ
พยายามกลบเกลื่อนจุดด่างพร้อยของตน ในขณะที่การทูตสาธารณะคือการพยายามที่จะโน้มน้าว  
เพ่ือตอบสนองการด าเนินการทางการทูต มีประสิทธิผลไม่ใช่เพียงการสื่อข้อความให้กับประชาชนใน
ประเทศเป้าหมายเท่านั้น แต่จะประสบความส าเร็จก็ต่อเมื่อสามารถสร้างความสัมพันธ์และความไว้
เนื้อเชื่อใจต่อประเทศเป้าหมาย  

2.2.4  ข้อจ ากัดเกี่ยวกับการด าเนินการทูตสาธารณะ  
การทูตสาธารณะมีข้อจ ากัดที่ต้องพิจารณา ดังนี้  
1)  การทูตสาธารณะมีรูปแบบกิจกรรมหลากหลาย ดังนั้น จึงอาจควบคุมผลลัพธ์

ไม่ได้ทั้งหมด ในบางโอกาส กิจกรรมที่ด าเนินไปด้วยความตั้งใจดีอาจเกิดผลลัพธ์ในทางลบที่ไม่คาดฝันได้  
2)  การด าเนินการทูตสาธารระจะต้องมีการปรับรูปแบบให้ เหมาะสมกับ

สภาพแวดล้อมและสถานการณ์อยู่เสมอ และพร้อมที่จะมีการลองผิดลองถูก โดยไม่พึงก าหนดรูปแบบ
ในลักษณะตายตัว 

3)  การประเมินผลส าเร็จอาจกระท าได้ยาก เนื่องจากผลลัพธ์จะเกิดขึ้นจากการ
ด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว  
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2.2.5  การวัดประสิทธิผลของการทูตสาธารณะ  
การวัดประสิทธิผลของการทูตสาธารณะอาจกระท าได้ยากเนื่องจากผลลัพธ์จะ

เกิดข้ึนจากการด าเนินงานอย่างต่อเนื่องในระยะยาว แต่มีนักวิชาการหลายรายพยายามวัดประสิทธิผล
ของการด าเนินการทูตสาธารณะอย่างเป็นระบบ ยกตัวอย่างเช่น Colin M Wilding ได้เสนอแนวทาง 
การวัดประสิทธิผลของการทูตสาธารณะโดยระบุว่า ในการวัดประสิทธิผลหรือความส าเร็จของ
กิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งควรน าวัตถุประสงค์ของกิจกรรมนั้น ๆ มาเป็นตัวตั้ง หรืออีกนัยหนึ่งคือการ
ประเมินว่า กิจกรรมนั้น ๆ สามารถส่งผลลัพธ์เป็นการเฉพาะซึ่งน าไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้
เพียงใด การด าเนินการทูตสาธารณะจึงเป็นเรื่องของเหตุและผล โดยรัฐจะจัดสรรงบประมาณเพ่ือ
ด าเนินกิจกรรมการทูตสาธารณะต่อกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งในประเทศเป้าหมาย เพ่ือปรับเปลี่ยนการรับรู้
หรือความเห็นของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีต้องการ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว 
สรุปได้ ดังนี้  

ปัจจัยน าเข้า (Inputs) 
(ทรัพยากรที่จ าเป็นในการด าเนินกิจกรรมแต่ละกิจกรรม) 

 
ผลผลิต (Outputs)  

(ผลที่คาดว่าจะได้รับทันทีจากกิจกรรมดังกล่าว) 
 

ผลลัพธ์ในระยะกลาง (Intermediate Outcomes) 
(การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระยะสั้น 0-5 ปี ซึ่งเป็นผลจากการด าเนินกิจกรรม) 

 
ผลลัพธ์ระยะยาว (Longer-term Outcomes) 

(ผลลัพธ์สุดท้ายของการด าเนินกิจกรรมการทูตสาธารณะที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์) 
 

ยุทธศาสตร์ส าคัญด้านการต่างประเทศ 
(International Strategic Priority: ISP) 

 
โดยการติดตามและประเมินผลสามารถท าได้ในแต่ละขั้นตอน เช่น อาจวัดผลผลิต

ของกิจกรรมที่จัดขึ้นจากจ านวนผู้เข้าร่วมงาน และประเมินผลโดยการสอบถามความเห็นของผู้เข้าร่วมงาน
เกี่ยวกับประโยชน์ที่ได้รับจากกิจกรรมดังกล่าว ใยขณะที่ผลลัพธ์ระยะกลาง สามารถติดตามได้จาก
การตรวจสอบความเห็นที่เปลี่ยนไปของกลุ่มตัวอย่างภายหลังการด าเนินกิจกรรมการทูตสาธารณะ
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เสร็จสิ้นไปแล้วระยะหนึ่ง หรืออาจประเมินผลลัพธ์ระยะยาวจากการที่ประเทศเป้าหมายมี การ
เปลี่ยนแปลงส าคัญที่เป็นรูปธรรม เช่น มีการแก้ไขกฎหมายใหม่ เป็นต้น  

จากแนวคิดข้างต้น สรุปได้ว่า ความส าเร็จของการด าเนินการทูตสาธารณะอยู่ที่
ประสิทธิภาพของกลไกการท างานของผู้เกี่ยวข้อง อาทิ ผู้ก าหนดนโยบาย ผู้ท าหน้าที่สื่อความ 
เครื่องมือทางการทูต และวิธีการที่ ใช้ ซึ่งจะต้องมีการบูรณาการทั้งในระดับนโยบายและระดับ
ปฏิบัติการเพ่ือให้สามารถสื่อข้อความทั้งจากภาครัฐบาลและภาคประชาชนให้ไปในแนวทางเดียวกัน 
ดังนั้น การก าหนดยุทธศาสตร์การทูตสาธารณะจ าเป็นต้องมีการสรรหาและประมวลแนวคิด ปัจจัย
แวดล้อมโดยรอบ ประสบการณ์ที่ได้รับจากการประเมินผลการด าเนินงานต่าง ๆ และปัจจัยอ่ืน ๆ 
รวมทั้งการเรียนรู้จากประเทศที่ประสบความส าเร็จมาพิจารณาประกอบกับนโยบายต่างประเทศ
โดยรวม 

2.2.6  รูปแบบของการทูตสาธารณะตามแนวคิดของ Nicholas J. Cull7   
แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ได้แก่  
1)  การรับฟัง เป็นกิจกรรมส าคัญของการทูตสาธารณะ เนื่องจากการรวบรวมและ 

วิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับทัศนคติที่ประเทศใด ๆ หรือทั่วโลกมีต่อประเทศที่ด าเนินการทูตสาธารณะ  
จะมีส่วนช่วยให้ประเทศนั้นสามารถปรับเปลี่ยนและแก้ไขการด าเนินนโยบายต่างประเทศของตนได้
อย่างถูกต้อง และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของนโยบายต่างประเทศของตนได้มากขึ้น  

2)  การขอรับการสนับสนุน เป็นวิธีการพ้ืนฐานของการทูตสาธารณะที่ประเทศต่าง ๆ 
นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายหรือประเทศของตน  
ซึ่งรวมถึงการแถลงท่าทีหรือนโยบายของรัฐในประเด็นต่างๆ ต่อรัฐบาลหรือสาธารณชนต่างประเทศ 
เพ่ือให้รับรู้และสร้างทัศนคติที่ดีต่อประเทศที่ด าเนินการทูตสาธารณะ  

3)  การทูตเชิงแลกเปลี่ยน คือ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการและการฝึกอบรม เช่น 
การให้ทุนการศึกษาและฝึกอบรมแก่นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน และผู้ที่มีบทบาทในสังคมระหว่าง
ประเทศผู้ด าเนินการทูตสาธารณะกับประเทศเป้าหมาย  

4)  การใช้สื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ ทั้งสื่อในรูปแบบดั้งเดิม เช่น 
โทรทัศน์ วิทยุ และสิ่งพิมพ์ และรูปแบบใหม่ เช่น อินเตอร์เน็ต และ Social Media ต่าง ๆ เพ่ือ
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขอมูลข่าวสารที่ต้องการไปยังสาธารณชนในประเทศเป้าหมาย ในปริมาณ ที่ไม่
จ ากัดได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่ต้องผ่านช่องทางการทูตหรือการกลั่นกรองโดยรัฐบาลหรือหน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศเป้าหมาย  

                                           
7 Nicholas J. Cull, Public Diplomacy: Lessons from the Past, (Los Angeles: University of Southern 
California, 2000). 
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5)  การทูตวัฒนธรรม ถือเป็นเครื่องมือของการทูตสาธารณะที่มีประสิทธิภาพสูง 
ในการส่งเสริมภาพลักษณ์และอ านาจอ่อนของประเทศที่ด าเนินการทูตสาธารณะ เนื่องจากการทูต
วัฒนธรรมมีความลึกซึ้งและสามารถกระท าได้หลายมิติ เช่น การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของประเทศ
ของตนไปยังประเทศเป้าหมายโดยอาศัยจุดเด่นทางวัฒนธรรม ประเพณีประจ าชาติ ศิลปะ ภาษา 
ศาสนา กีฬา การท่องเที่ยว ดนตรี อาหาร ค่านิยมทางสังคม และชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน
ภายในประเทศ  
 
2.3  ทฤษฎีการวิเคราะห์ SWOT  

การวิเคราะห์ SWOT ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Albert S. Humphrey ในช่วงปี ค.ศ. 1960-
1970 เป็นการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม 2 ด้าน คือ สภาพแวดล้อมภายในและภายนอก เพ่ือใช้
วางแผนในการการบรรลุเป้าหมายขององค์กร โดยมีองค์ประกอบส าคัญ 4 ประการ8 ได้แก่  

1)  จุดแข็ง หรือ Strength หมายถึง จุดเด่น หรือข้อได้เปรียบ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายใน ความสามารถและสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นบวก โดยองค์กรน ามาใช้ประโยชน์ในการ
ท างานเพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์  

2)  จุดอ่อน หรือ Weakness หมายถึง จุดด้อย หรือข้อเสียเปรียบ ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัย
ภายใน และสถานการณ์ภายในองค์กรที่เป็นลบและด้อยความสามารถ โดยองค์กรไม่สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ในการท างานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์  

3)  โอกาส หรือ Opportunity ซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยภายนอกที่เอ้ืออ านวยหรือส่งเสริม
ต่อการท างานขององค์กร โดยองค์กรที่ดีจะแสวงหาโอกาสอยู่เสมอและใช้ประโยชน์จากโอกาสนั้น 
โดยจะต้องมีการติดตามและวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมภายนอกท่ีเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

4)  อุปสรรค หรือ Threat หมายถึง ข้อจ ากัด หรือปัจจัยหรือปัญหาภายนอกองค์กรที่
คุกคามการด าเนินงานขององค์กร ซึ่งมาจากปัจจัยภายนอกที่ขัดขวางการท างานขององค์กรไม่ให้
บรรลุวัตถุประสงค์  

นอกจากนี้ ยังสามารถจับคู่องค์ประกอบของ SWOT เพ่ือวางเป็นกลยุทธ์ส าหรับ การวิเคราะห์
เชิงยุทธศาสตร์9 ได้แก่ กลยุทธ์จุดแข็ง-โอกาส กลยุทธ์จุดแข็ง-อุปสรรค กลยุทธ์จุดอ่อน-โอกาส และ
กลยุทธ์จุดอ่อน-อุปสรรค ดังนี้  
  

                                           
8 กลุ่มยุทธศาสตร์และแผน ส านักงานศึกษาธิการภาค 4, การจัดท า SWOT เพื่อการวางแผน, [ออนไลน์], 2558, 
แหล่งที่มา: http://www.reo2.moe.go.th/web/images/download22558-reo4-km-swot.pdf. 
9 อิมะสึ มิกิ, “คน 2 คนกับปากกา 1 ด้ามก็สร้างโมเดลธุรกิจระดับโลกได้แล้ว,” ผู้แปล โยซุเกะ, วีเสิร์น, 2014, หน้า 44.  
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ตารางท่ี 1 การวิเคราะห์ SWOT 
หน่วยวิเคราะห์ 

 
 

Opportunity 
โอกาส 

สภาพแวดล้อมหรือสถานการณ์
ของตลาดที่ เป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยวิเคราะห์  

Threat 
อุปสรรค 

ปัจจัยภายนอกที่จะเป็นปัญหา
หรือข้อจ ากัดต่อหน่วยวิเคราะห์  
 

Strength 
จุดแข็ง 

ข้อดีที่มีหรือสิ่ งที่ท าให้หน่วย 
วิเคราะห์โดดเด่นกว่าหน่วยอื่น 

กลยุทธ์จุดแข็ง-โอกาส 
 
(ใช้จุดแข็งเพ่ิมโอกาส ให้ได้มาก
ที่สุด) 

กลยุทธ์จุดแข็ง-อุปสรรค 
 
(ใช้จุดแข็งมาลดอุปสรรค ให้ได้
มากที่สุด) 

Weakness 
จุดอ่อน 

สิ่ งที่ หน่ วยวิ เ คราะห์ยั งต้ อ ง
ปรับปรุงหรือยังสู้หน่วยอื่นไม่ได้ 

กลยุทธ์จุดอ่อน-โอกาส 
 
(ใช้โอกาสที่มีมาลดจุดอ่อน ให้ได้
มากที่สุด) 

กลยุทธ์จุดอ่อน-อุปสรรค 
 
(จะท าอย่างไรจึงจะก าจัดจุดอ่อน
และหลีกเลี่ยงอุปสรรคได้)  

 
2.4 วรรณกรรมท่ีเกี่ยวข้อง 

1)  หนังสือ เรื่อง “Soft Power: The Means to Success in World Politics” เขียนโดย 
Joseph S. Nye Jr. (New York: Public Affairs 2004) 

2)  บทความ เรื่อง “Public Diplomacy: Lessons from the Past” เขียนโดย Nicholas 
J. Cull  

3)  รายงานการศึกษาส่วนบุคคล เรื่อง การใช้ Soft Power ในการส่งเสริมความสัมพันธ์
ระหว่างประเทศ: กรณีศึกษาการด าเนินงานของทีมประเทศไทยในเนปาล จัดท าโดย นายอสิ ม้ามณี 
(นบท. 3) ซึ่งได้ศึกษาและวิเคราะห์การด าเนินงานของทีมประเทศไทยในเนปาล ในการใช้ Soft 
Power ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยและเนปาล โดยประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และ
อุปสรรค  

 
2.5  สรุปกรอบแนวคิด 

จากแนวคิดทฤษฎีและวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ผู้ศึกษาเห็นว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ  
กรุงเวียนนา เป็นหน่วยงานที่มีศักยภาพที่จะสามารถยกระดับการด าเนินความร่วมมือ ด้านการศึกษา
และวิชาการระหว่างไทยและออสเตรียให้เข้มแข็งมากยิ่งขึ้น โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ต้องด าเนิน
บทบาทเชิงรุกในฐานะผู้ประสานงานยุทธศาสตร์ที่จะร่วมก าหนดและชี้เป้าสาขาความร่วมมือทาง
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การศึกษาและวิชาการ โดยน าร่องแสวงหาเครือข่าย สถาบันทางการศึกษาและสถาบันการวิจั ยและ
พัฒนานวัตกรรมและองค์ความรู้ใหม่ ๆ มีศักยภาพของออสเตรียให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย 
ควบคู่ไปกับการเพ่ิมพูนความสัมพันธ์กับพันธมิตรเดิมที่มีอยู่แล้ว เพ่ือตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติ  
ในการพัฒนาประเทศและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
กับดักความเหลื่อมล้ า และกับดักความไม่สมดุล พร้อมกับปฏิรูปประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และ
ยั่งยืน ด้วยการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการใช้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือให้
พร้อมในการก้าวสู่โลกที่หนึ่งในศตวรรษท่ี 21  

 
 
 
 
 

 
 



 

 

 
บทที ่3  

ผลการศึกษา 
 
 

ศึกษาได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสารภายในของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา เว็บไซต์ต่าง ๆ  
ที่เกี่ยวข้อง การสัมภาษณ์บุคคลต่าง ๆ ที่มีส่วนในการด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ
ระหว่างไทยและออสเตรีย รวมทั้งประสบการณ์ในการประจ าการของผู้ศึกษา ที่สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ในช่วงปี 2555-2559 และช่วงปี 2562 จนถึงปัจจุบัน โดยผู้ศึกษา ได้วิเคราะห์ประเด็นส าคัญต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการยกระดับในการส่งเสริมความความร่วมมือ ด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างไทยและ
ออสเตรียของสถานเอกอัครราชทูตฯ ดังนี้ 
 
3.1  ศักยภาพของออสเตรียในด้านการศึกษาและวิชาการ 

3.1.1  ระบบการศึกษาขั้นพื้นฐานและอุดมศึกษาของออสเตรีย  มีมาตรฐานและมี
คุณภาพสูงที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป ออสเตรียให้ความส าคัญกับการศึกษาในล าดับต้น เนื่องจาก เชื่อว่า 
ศักยภาพของประเทศมาจากศักยภาพของทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น ออสเตรียมีสถาบันการศึกษา รวม 
73 แห่ง10 แบ่งเป็น มหาวิทยาลัยของรัฐ 22 แห่ง มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 21 แห่ง 
มหาวิทยาลัยเอกชน 16 แห่ง และมหาวิทยาลัยด้านครุศาสตร์ 14 แห่ง โดยรัฐบาลสนับสนุนโอกาส 
ในการเข้าถึงระบบการศึกษาอย่างเท่าเทียมกัน สาขาการศึกษาที่ออสเตรีย ให้ความส าคัญและมี
ศักยภาพ อาทิ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิทยาศาสตร์ชีวภาพ นวัตกรรม และ ดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) 
เป็นต้น นอกจากนี้ รัฐบาลออสเตรียส่งเสริมการสร้างความเชื่อมโยง อย่างเป็นระบบระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐ สถาบันการวิจัย และสถานศึกษาทั้งของรัฐและเอกชน เพ่ือให้มีทิศทางในการ
ด าเนินงานแบบเป็นองค์รวมและมุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน  

3.1.2  การอาชีวศึกษาระบบทวิภาคี (Dual Education/Apprentice System) ที่มี
ศักยภาพอย่างมากและประสบความส าเร็จมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป  นาง Margarete 

                                           
10 Austrian Federal Ministry of Education, Science and Research, Austria’s Higher Education 
System, [Online], 2021, Available from: https://www.bmbwf.gv.at/en/Topics/Higher-education-
universities/Higher-education-system/PrivUni.html.  
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Schramböck รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการดิจิทัลและเศรษฐกิจออสเตรียให้สัมภาษณ์ 11ว่า 
“อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีของออสเตรียถือเป็นรูปแบบดั้งเดิมของการศึกษา ขณะเดียวกันก็เป็น
รูปแบบการศึกษาที่มีความทันสมัยมาก เพราะมีการฝึกงานในสถานประกอบการ ร้อยละ 80 เพ่ือ
เสริมสร้างการเรียนรู้และประสบการณ์การท างานในชีวิตจริง ผสมผสานกับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีใน
ห้องเรียน ร้อยละ 20 ระบบอาชีวศึกษาแบบทวิภาคีนี้ถือเป็นตัวอย่างที่เป็นสากลของแนวปฏิบัติ  
ที่เป็นเลิศ ซึ่งออสเตรียและอีกไม่ก่ีประเทศในยุโรปถือเป็นผู้บุกเบิกในด้านนี้”  

จากการศึกษาพบว่า จ านวนนักศึกษาในอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีในออสเตรีย  
คิดเป็นประมาณร้อยละ 40 ของจ านวนนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด ซึ่งถือว่าเป็นอัตราที่สูงมาก 
นักศึกษาในระบบดังกล่าวมีงานรองรับหลังจบการศึกษา ส่งผลให้อัตราการว่างงานในเยาวชน
ออสเตรียเป็นอัตราที่ต่ าว่าค่าเฉลี่ยของยุโรป จากสถิติล่าสุดของ EUROSTAT12 พบว่า ในปี 2563 
อัตราการว่างงานในเยาวชนออสเตรีย คิดเป็นร้อยละ 7.1 ขณะที่อัตราเฉลี่ยของการว่างงานในเยาวชน
ของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปอยู่ที่ร้อยละ 12.5  

3.1.3  การวิจัยและพัฒนาคือ “หัวใจ” ของความส าเร็จของออสเตรีย ออสเตรีย
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา เพ่ือต่อยอดองค์ความรู้จากระบบการศึกษาที่มีประสิทธิภาพและสร้าง
ความส าเร็จและการเจริญเติบโตให้กับภาคธุรกิจต่อไปได้อย่างยั่งยืน จากข้อมูลของกระทรวง
การศึกษา วิทยาศาสตร์ และการวิจัยของออสเตรีย13 พบว่า ในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา การลงทุนของ
ออสเตรีย ในด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มข้ึนถึงร้อยละ 65 ในปี 2562 ออสเตรียลงทุนด้านงบประมาณ
ส าหรับการวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 12.8 พันล้านยูโร คิดเป็นร้อยละ 3.19 ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ภายในประเทศ ซึ่งจากวงเงินจ านวนนี้ ร้อยละ 49 หรือประมาณ 6.3 พันล้านยูโร เป็นการลงเงินจาก
ภาคเอกชน ส่วนที่เหลือเป็นการสนับสนุนงบประมาณจากรัฐบาลออสเตรีย โดยมอบหมายให้
หน่วยงาน 3 หน่วยงานเป็นผู้บริหารงบประมาณ คือ Austrian Science Fund (FWF) Austrian 
Research Promotion Agency (FFG) และ Austria Wirtschaftsservice (AWS) ทั้งนี้ พบว่า กว่าร้อยละ 
70 ของการวิจัยและพัฒนาจะเกี่ยวกับสาขาธุรกิจของภาคเอกชนที่เป็นก าลังส าคัญขับเคลื่อน
เศรษฐกิจภายในประเทศ เช่น อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมยานยนต์ และ
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกล รวมทั้งเทคโนโลยีทางการแพทย์ ยา ชีววิทยา พลังงานทางเลือก การคมนาคม

                                           
11 Austrian Federal Ministry for Digital and Economic Affairs, Apprenticeship System, The Dual 
System of Vocational Education and Training in Austria, Vienna, 2020.  
12 EUROSTAT, Youth unemployment rate by sex, age and country of birth, [Online], 2021, 
Available from: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/show.do?dataset=yth_empl_100&lang=en. 
13 Austrian Federal Ministry of Education, Science and Research, Research in Austria, [Online], 
2017, Available from: https://www.bmbwf.gv.at/en/Topics/Research/Research-in-Austria.html. 
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ขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐาน สุขภาพ สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ส่งเสริม ความยั่งยืน ส่วนอีก
ร้อยละ 30 เป็นการวิจัยและพัฒนาในด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งระบบอุดมศึกษา 

ส านักงานสถิติออสเตรีย14 เปิดเผยข้อมูลล่าสุดว่า ในปี 2564 รัฐบาลจัดสรร
งบประมาณส าหรับการวิจัยและพัฒนา เป็นเงิน 3.561 พันล้านยูโร โดยกระทรวงการศึกษา 
วิทยาศาสตร์ และการวิจัยของออสเตรียได้รับวงเงินจัดสรรเมื่อเทียบกับกระทรวงอ่ืน ๆ มากที่สุด คือ 
2.6 พันล้านยูโร นอกจากนี้ ผู้ศึกษาได้มีโอกาสสนทนากับศาสตราจารย์ A Min Tjoa อาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงเวียนนาและผู้ประสานงานของออสเตรียในเครือข่าย ASEA-UNINET 
(2558-2562) ได้รับข้อมูล15ว่า รัฐบาลออสเตรียวางยุทธศาสตร์ให้ออสเตรียเป็นที่หนึ่งในด้านการวิจัย 
ในภูมิภาคยุโรป ปัจจุบันออสเตรียมีความร่วมมือด้านการวิจัยทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี โดย
เครือข่าย ASEA-UNINET ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลออสเตรียส าหรับทุนส าหรับนักวิจัย
เป็นประจ าทุกปี ประมาณปีละ 325,000 ยูโร  

3.1.4  ออสเตรียยังเป็นประเทศที่มีประสบการณ์ในการบริหารจัดการที่ดี เป็นระบบ และ
มีความเป็นเลิศด้านองค์ความรู้และนวัตกรรมต่าง ๆ อาทิ (1) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ซึ่งกรุงเวียนนา
ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดในโลก16 ติดต่อกันถึง 10 ปี (ปี 2552-2562) โดยพิจารณา
จากปัจจัยทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สภาพภูมิอากาศ การรักษาสิ่งแวดล้อม การบริการทางการแพทย์ 
ระบบการศึกษาและโครงสร้างพ้ืนฐาน ซึ่งรวมถึงโครงข่ายการขนส่งสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ ระบบ
ไฟฟ้าและน้ าประปา และแหล่งบันเทิงและสถานที่พักผ่อนทางธรรมชาติ (2) การส่งเสริมวิสาหกิจ
เริ่มต้นซึ่งออสเตรียก าหนดยุทธศาสตร์ในการเป็น “Startup Hub” ของยุโรป จึงให้การสนับสนุน
วิสาหกิจเริ่มต้น ทั้งในรูปแบบของการให้เงินสนับสนุน การจับคู่พันธมิตรทางธุรกิจจากต่างประเทศ 
และการจัดหาสถาบันวิจัยหรือห้องปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์ เพ่ือให้วิสาหกิจเริ่มต้นสามารถเติบโต 
พัฒนาและต่อยอดได้อย่างอิสระและยั่งยืน แม้จะไม่ใช่ธุรกิจขนาดใหญ่ สาขาที่ออสเตรียเน้นส่งเสริม
ประกอบด้วย เทคโนโลยีการสื่อสาร เทคนิคการแพทย์ ชีววิทยาศาสตร์ และอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 
เป็นต้น และ (3) พลังงานทดแทน เนื่องจากออสเตรียมีนโยบายการต่างประเทศและด้านพลังงานที่ไม่
ใช้พลังงานนิวเคลียร์ แม้ว่าหลายประเทศจะมองว่าเป็นพลังงานสะอาด ดังนั้น ออสเตรียจึงมุ่งใช้

                                           
14 Statistik Austria, Ausgaben des Bundes 2021 für Forschung und Forschungsförderung nach 
sozioökonomischen Zielsetzungen und Ressorts, [Online], 2021, Available from: 
https://pic.statistik.at/web_de/statistiken/energie_umwelt_innovation_mobilitaet/forschung_und_i
nnovation/f_e_im_bundesbudget/index.html.  
15 สัมภาษณ ์A. Min Tjoa, ผู้ประสานงานของออสเตรียในเครือข่าย ASEA-UNINET, 28 มิถุนายน 2564. 
16 City of Vienna, Vienna named most liveable city for the tenth time!, [Online], 2019, Available 
from: https://www.wien.info/en/lifestyle-scene/most-livable-city-352322.  
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ประโยชน์จากพลังงานทดแทนในรูปแบบอ่ืน ๆ อย่างเต็มศักยภาพ โดยเฉพาะพลังงานน้ า เนื่องจาก
ออสเตรียมีแม่น้ า ทะเลสาบขนาดใหญ่ และแหล่งน้ าตามภูเขาในพ้ืนที่ต่าง ๆ ทั่วประเทศ ปัจจุบัน 
ออสเตรียมีโรงไฟฟ้าพลังงานน้ ากว่า 3,000 แห่งทั่วประเทศ ก าลังการผลิตรวมกว่า 14.1 GW คาดว่า จะ
สามารถพัฒนาการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ าได้สูงถึง 8TW/h ส าหรับความต้องการไฟฟ้าในประเทศ 
14-20 TW/h ภายในปี ค.ศ. 203017   
 
3.2  ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างไทยและออสเตรีย  

ความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างไทยและออสเตรียเริ่มต้นขึ้นจากรากฐานของมิตรภาพ 
ที่มีมาอย่างยาวนานและแน่นแฟ้น ความร่วมมือจึงด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน สะท้อนการให้
ความส าคัญกับการศึกษาในฐานะกลไกส าคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของทั้งสองประเทศทั้งใน
มิติความร่วมมือทวิภาคีและพหุภาคี ดังนี้  

3.2.1  ความร่วมมือทวิภาคีระหว่างหน่วยงานราชการของไทยและออสเตรีย  
เริ่มต้นขึ้นในปี 2512 เมื่อกระทรวงศึกษาธิการประกาศจัดตั้งโรงเรียนเทคนิคสัตหีบ 

จังหวัดชลบุรี (ต่อมาในปี 2533 เปลี่ยนสถานะเป็นวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ) ตามข้อตกลงระหว่าง
รัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรีย โดยรัฐบาลออสเตรียได้ให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการ เครื่องจักร 
เครื่องมือ และคณะผู้เชี่ยวชาญมาช่วยให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการติดตั้ง การท างานของเครื่องจักรกล 
และการฝึกอบรมนักเรียน นักศึกษา ส่วนรัฐบาลไทยเป็นผู้จัดหาที่ดินท าการก่อสร้างอาคารเรียน  
โรงฝึกงาน และสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ทั้งนี้ ออสเตรียได้ให้การสนับสนุนวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบอย่างต่อเนื่อง  
มีการส่งผู้เชี่ยวชาญผู้เชี่ยวชาญเข้ามาส ารวจและประมาณการในการพัฒนาเครื่องมือ อุปกรณ์และ
พัฒนาบุคลากร อาคารเรียนของวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ รวมทั้งยังจัดส่งอาสาสมัครชาวออสเตรีย  
เข้าปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยีพลังงานและแผนกวิชาช่างไฟฟ้าเป็นระยะ ๆ  

ในปี  2527 ทบวงมหาวิทยาลัยของประเทศไทยและกระทรวงการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และการวิจัยออสเตรียร่วมลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางวิชาการ
ส าหรับสถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และศิลปะ มีการด าเนินกิจกรรมและความร่วมมือระหว่างกันมาโดยตลอดในรูปแบบของ
การมอบทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนการเยือนของหน่วยงานทางการศึกษาและบุคคลากร
ระหว่างกัน  

                                           
17 NS Energy, Is the hydropower sector in Austria a model for the rest of the world to follow?, 
[Online], 2021, Available from: https://www.nsenergybusiness.com/features/austria-hydropower-
sector/#.  



20 

 

ในปี 2560 กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์และการวิจัยออสเตรียเสนอร่างบันทึก 
ความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษาในภาพรวมส าหรับสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและ
อาชีวศึกษาให้กระทรวงศึกษาธิการของไทยพิจารณา ซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเน้นการแลกเปลี่ยน
ข้อมูลทางวิชาการและการศึกษา รวมทั้งการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษา และการแลกเปลี่ยน  
การเยือนของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ระหว่างบุคลากรทางการศึกษา การส่งเสริมการเรียนการสอน
ภาษาเยอรมันในฐานะภาษาต่างประเทศ นอกจากนี้ ในปี 2561 กระทรวงการดิจิทัลและเศรษฐกิจ
ออสเตรียเสนอร่างบันทึกความเข้าใจด้านความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาระหว่างไทยและออสเตรียให้
ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พิจารณา  

จากความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและออสเตรียที่มีมาอย่างยาวนานและแนบแน่น 
ไทยอาจพิจารณาส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในด้านนี้กับออสเตรียให้กระชับมากยิ่งขึ้นอีก โดยเฉพาะ
ในประเด็นส าคัญ ๆ ดังนี้  

1)  การผลักดันการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา
ทั้งสองฉบับที่ฝ่ายออสเตรียเป็นผู้เสนอ เพ่ือเป็นการปูทางและวางกรอบส าหรับการด าเนินความร่วมมือ
ร่วมกัน เช่น การเพ่ิมจ านวนทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาและคณาจารย์ให้กว้างขวางขึ้น  

2) การผลักดันการจัดท าหลักสูตรด้านการจัดการและพัฒนาอาชีวศึกษาที่
วิทยาลัยสัตหีบ เพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่งจะ
ตอบสนอง ความต้องการแรงงานของอีอีซีทั้งในระดับอาชีวะและปริญญาตรีในทุกอุตสาหกรรมกลุ่มงาน 
โดยอีอีซีเผยแพร่ผลการศึกษาว่า18 ระหว่างปี 2562-2566 อีอีซีจะมีความต้องการแรงงาน จ านวน 
475,668 อัตรา ประกอบด้วยกลุ่มงานด้านดิจิทัล สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 24 (116,222 คน) ด้านโลจิสติกส์ 
ร้อยละ 23 (109,910 คน) ด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ร้อยละ 12 (58,288 คน) เป็นต้น  

3)  การส่งเสริมความร่วมมือองค์ความรู้และนวัตกรรมที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีเลิศของ
ออสเตรีย อาทิ การผลักดันความร่วมมือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะโดยใช้กรุงเวียนนาเป็นต้นแบบ 
โดยอาจหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย เช่น ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือแสวงหาเขต 
หรือจังหวัดที่มีความพร้อมในการด าเนินการพัฒนาพ้ืนที่ของตนให้เป็นเมืองอัจฉริยะ นอกจากนี้ 
ผลักดันให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรุงเทพมหานครและกรุงเวียนนาในโอกาสแรก 
นอกจากนี้ ยังอาจพิจารณาขยายความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนของออสเตรียและภาคเอกชนของไทย 
ในประเด็นด้านพลังงานทดแทน และวิสาหกิจเริ่มต้น ซึ่งออสเตรียมีความก้าวหน้ามาก  

                                           
18 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, การพัฒนาทักษะบุคลากรตามแนวทาง EEC 
Model, [ออนไลน]์, 2561, แหล่งที่มา: https://www.eeco.or.th/th/eec-model. 
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3.2.2  ความร่วมมือพหุภาคีระหว่างสถาบันทางการศึกษาของไทยและออสเตรียผ่าน
เครือข่าย  

เครือข่ายมหาวิทยาลัยทวีปยุโรปกับมหาวิทยาลัยภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ 
(ASEAN-European Academic University Network: ASEA-UNINET)19 ก่อตั้งขึ้นในปี 2537 จาก
ความคิดริเริ่มของ Prof. Dr. Bernd Rode อาจารย์ประจ าภาควิชาเคมีวิเคราะห์ สถาบันเคมีอนินทรีย์
และเคมีวิเคราะห์ มหาวิทยาลัยอินส์บรุค ในขณะนั้น ปัจจุบันด ารงต าแหน่งประธานกิตติมศักดิ์ของ
เครือข่ายฯ ที่ได้แนวคิดจากการปฏิสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการระหว่างระหว่างมหาวิทยาลัยอินสบรุค์
กับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาครั ฐ ในประเทศไทย อาทิ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลั ย 
มหาวิทยาลัยมหิดล และทบวงมหาวิทยาลัย ตั้งแต่ปี 2510 เป็นต้นมา โดยมีรัฐบาลออสเตรียเป็น
ผู้สนับสนุนงบประมาณให้กับเครือข่ายฯ ในการด าเนินความร่วมมือด้านวิชาการกับประเทศต่าง ๆ ที่เป็น
สมาชิกของเครือข่าย ในยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ทั้งนี้ ไทยค่อนข้างได้รับประโยชน์อย่างมากจาก
เครือข่ายนี้ เนื่องจากถือเป็นพันธมิตรส าคัญและผู้ร่วมก่อตั้งกับออสเตรีย มหาวิทยาลัยของไทยที่เป็น
สมาชิก ในเครือข่ายฯ มีจ านวน 18 แห่ง มากเป็นอันดับสองรองจากออสเตรีย ซึ่งมีมหาวิทยาลัยที่เป็น
สมาชิก 20 แห่ง จากรายงานประจ าปีของเครือข่ายฯ ประจ าปี ค.ศ. 201920 ซึ่งเป็นปีล่าสุดที่มีการ
เผยแพร่รายงานประจ าปี พบว่า การมอบทุนการศึกษาของเครือข่ายฯ ให้กับประเทศสมาชิกใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในปี 2562 ประเทศไทยได้รับทุนมากที่สุด รวม 21 ทุน ตามมาด้วย
อินโดนีเซียและเวียดนาม ประเทศละ 16 ทุน และฟิลิปปินส์ 5 ทุน  

รูปแบบของความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการที่ด าเนินการโดยเครือข่ายฯ 
จ าแนกได้ ดังนี้  

1) ทุนการศึกษา Ernst Mach แบ่งเป็น  
(ก)  ทุนวิจัยหลังปริญญาเอก ระยะเวลา 3-9 เดือน 

                                           
19 เครือข่าย ASEA-UNINET ก่อตั้งข้ึนอย่างเป็นทางการในปี 2537 มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างสถานศึกษา ภาครัฐและภาคสังคมในการด าเนินกิจกรรมด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม
และศลิปะ (2) สนับสนุนการท าวิจยั ในประเด็นท่ีเป็นปัญหาระดับโลก โดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาอย่างยั่งยืน (SDGs) (3) สนับสนุนความร่วมมือในดา้นการแลกเปลีย่นบุคลากรในสถานศึกษา และ (4) 
เสรมิสร้างการปฏสิัมพันธ์ในระดับประชาชนของทั้งสองภูมิภาค เพื่อความเข้าใจอันดีระหว่างกัน เครือข่าย ASEA-
UNINET มีมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกจ านวน 84 แห่งจาก 16 ประเทศ (จากอาเซียน 7 ประเทศ ได้แก่ ไทย กัมพูชา 
อินโดนีเซีย มาเลเซีย เมียนมา ฟิลปิปินส์ และเวียดนาม/ จากเอเชียอีก 2 ประเทศ ได้แก่ อิหร่าน และปากีสถาน /
และจากยโุรป 7 ประเทศได้แก่ ออสเตรีย เช็กเกีย เยอรมนี กรีซ อติาลี สเปน และสโลวาเกยี)  
20 ASEAN-European Academic University Network (ASEA-UNINET), Annual Report Austrian Board of 
Trustees 2019, (Vienna: 2019).  
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(ข)  ทุนระดับปริญญาเอก ระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี  
(ค)  ทุนวิจัยส าหรับนักศึกษาปริญญาเอก ระยะเวลา 1 ปี  
(ง)  ทุนฝึกอบรมด้านดุริยางคศิลป์ (คลาสสิก) ระยะเวลา 9 เดือน 

2) ทุนการศึกษา Ernst Mach Follow-up เป็นทุนการศึกษาส าหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาเอกหรือนักวิจัยระดับหลังปริญญาเอก โดยต้องเป็นบุคคลที่เคยได้รับทุนการศึกษาของ
เครือข่าย ASEA-UNINET มาก่อนแล้ว โดยมีทุนระยะเวลา 1-3 เดือน และทุนส าหรับหลักสูตรระยะสั้น  
2 สัปดาห์ในช่วงภาคฤดูร้อน 

3) รางวัล Bernd Rode Award เป็นรางวัลที่ตั้งขึ้นเพ่ือเป็นเกียรติแก่ Prof. Dr. 
Bernd Rode ผู้ก่อตั้งและผลักดันความร่วมมือเครือข่าย ASEA-UNINET มอบให้กับอาจารย์ประจ า
มหาวิทยาลัยที่มีผลงานการวิจัยวิทยาศาสตร์ที่มีความโดดเด่น โดยจะมีรางวัลทุก 18 เดือน แบ่งเป็น 3 
รางวัล ตามระดับความอาวุโส (junior / senior/ project excellence)  

4) ทุนแลกเปลี่ยนคณาจารย์ระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยกับออสเตรีย เป็นทุนที่
รัฐบาลออสเตรียให้ทุนคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาไทยไปท าวิจัยระยะสั้น ระยะเวลา 1 เดือน ณ 
สถาบันอุดมศึกษาของออสเตรีย  

5) ทุนแลกเปลี่ยนนักวิทยาศาสตร์ระหว่างมหาวิทยาลัยไทยกับออสเตรีย เป็นทุน
ที่ฝ่ายไทยให้ทุนนักวิทยาศาสตร์ชาวออสเตรียมาท าวิจัยในสถาบันอุดมศึกษาไทย ระยะเวลา 3 เดือน  

6) โครงการเชิญศาสตราจารย์อาคันตุกะชาวออสเตรียมาให้บริการทางวิชาการ 
ในรูปแบบกิจกรรมต่าง ๆ เช่น การฝึกอบรม การสัมมนา การท าวิจัย และการสอน ระยะเวลา 1 เดือน 
เพ่ือให้สถาบันอุดมศึกษาไทยได้มีโอกาสเรียนรู้/พัฒนาการถ่ายทอดเทคโนโลยีขั้นสูงจากฝ่ายออสเตรีย  

ดร. แบร์นท์ มิชาเอล โรเดอ ประธานกิตติมศักดิ์เครือข่าย ASEA-UNINET บันทึก
ข้อมูลลงในหนังสือ “จากเจ้าพระยาสู่ดานูบ: 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย”21 ว่า ในระหว่าง 
ปี 2523-2561 มีนักศึกษาและนักวิชาการไทยที่มาศึกษาและท าโครงการวิจัยในมหาวิทยาลัยออสเตรีย
รวมทั้งสิ้น 548 คน โดยเป็นผู้ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตในออสเตรีย 175 คน บุคคล
เหล่านี้เกือบทั้งหมดได้เดินทางกลับประเทศไทยและต่างก็มีหรือเคยมีหน้าที่การงาน ด้านวิชาการ 
ขณะที่บางส่วนก็มีต าแหน่งหน้าที่ระดับสูงทั้งในสถาบันอุดมศึกษาการเมืองและบริษัทต่าง ๆ  

ไทยอาจพิจารณาต่อยอดความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการในมิติพหุภาคีผ่าน
เครือข่าย ASEA-UNINET ซึ่งเป็นพันธมิตรส าคัญ เพ่ือหารือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขยาย

                                           
21 กระทรวงการต่างประเทศ ราชอาณาจักรไทย กระทรวงกิจการยโุรป การบูรณาการ และการต่างประเทศ 
สาธารณรัฐออสเตรีย, จากเจ้าพระยาสูด่านูบ: 150 ปี สัมพันธไมตรไีทย-ออสเตรีย, (กรุงเทพมหานคร: ศูนย์ยุโรป
ศึกษาแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั, สิงหาคม 2562). 
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สมาชิกภาพไปยังสถาบันอุดมศึกษาของภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการวิจัย และองค์กรด้านวิจัยและ
พัฒนาอื่น ๆ ของไทย เพ่ือให้เกิดประโยชน์ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น  
 
3.3  บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ในการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษา
และวิชาการระหว่างไทยและออสเตรีย  

นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา กล่าวถึงความร่วมมือด้านการศึกษา
และวิชาการระหว่างไทยและออสเตรีย ว่า22 เป็นสาขาความร่วมมือที่ส าคัญส าหรับทั้งสองประเทศ 
ประจักษ์ได้จากการจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ (Thai-Austrian Technical College) เมื่อปี 2512 
ตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรีย โดยฝ่ายออสเตรียให้ความช่วยเหลือสนับสนุนทาง
วิชาการ เครื่องมือเครื่องจักรส าหรับการเรียนการสอน และสนับสนุนผู้เชี่ยวชาญมาฝึกสอน นอกจากนี้ 
ในการเสด็จเยือนออสเตรียของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  
สยามบรมราชกุมารี ตั้งแต่ปี 2525 ได้เสริมสร้างความร่วมมือ ในระดับอุดมศึกษาและการวิจัยให้มี
ความเป็นรูปธรรมมากยิ่งข้ึน จากความร่วมมือในระดับทวิภาคีอย่างเป็นทางการระหว่างรัฐบาลทั้งสอง
ฝ่ายในปี 2527 ขยายไปสู่การก่อตั้งเครือข่าย ASEA-UNINET เมื่อปี 2537 และเป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ 
ในปี 2562 ทั้งสองประเทศเฉลิมฉลองการครบรอบ 150 ปี ของสัมพันธไมตรี และเมื่อมองต่อไปใน
อนาคต ไทยและออสเตรียยังสามารถร่วมมือกันในด้านการศึกษาและวิชาการ รวมทั้งการวิจัยและ
พัฒนาได้อีกมาก เนื่องจากออสเตรียเป็นประเทศที่มีศักยภาพมีประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
มีระบบอาชีวศึกษาที่ประสบความส าเร็จมากที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป โดยเน้นการฝึกวิชาชีพในภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมควบคู่ไปกับการเรียนการสอน ในสถาบันการศึกษา หรือที่เรียกว่าระบบ Dual-
VET (Vocational Education and Training Programme) มีศูนย์การวิจัยและพัฒนาชั้นน าระดับ
โลกทางด้านวิศวเภสัชกรรม มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พลังงานทดแทน 
และวิทยาศาสตร์ประยุกต์ ซึ่งสอดคล้องกับความต้องการของไทยในการพัฒนาทักษะของทรัพยากรมนุษย์
เพ่ือรองรับความต้องการของการพัฒนาพ้ืนที่ EEC และตอบสนองต่อนโยบายการพัฒนาอุตสาหกรรม 4.0 
รวมทั้งนโยบาย BCG ของไทย ภาคธุรกิจของออสเตรียส่วนใหญ่เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ไม่ใช่บริษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ แต่สิ่งที่โดดเด่นคือ วิสาหกิจเหล่านี้มีแผนกวิจัยและพัฒนาเป็นของ
ตนเองในบริษัท จึงท าให้สินค้าและผลิตภัณฑ์มีความก้าวหน้าทางนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มุ่งเน้น
เรื่องการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3.3.1  ในช่วงปี 2555-2559 พบว่า บทบาทของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา  
ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างไทยและออสเตรียไม่ปรากฏให้เห็นเด่นชัด 

                                           
22 สัมภาษณ ์มรกต ศรสีวัสดิ,์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา, 18 สิงหาคม 2564.  
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เนื่องจากการด าเนินงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ ถูกก าหนดด้วยโจทย์ส าคัญสองประการ คือ  
การเฉลิมฉลองการครบรอบ 60 ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่าง
ไทยและออสเตรีย ในปี 2556 และการฟื้นฟูภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย หลังคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติ (คสช.) เข้ามาบริหารประเทศเมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2557 ออสเตรียได้ด าเนินตามข้อมติ
ของสหภาพยุโรป เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2557 ซึ่งก าหนดให้ประเทศสมาชิกชะลอการมีปฏิสัมพันธ์
ระดับสูงกับประเทศไทย รวมทั้งลดระดับความสัมพันธ์ในทุก ๆ ด้านกับประเทศไทย ไปจนกว่า
ประเทศไทยจะกลับคืนสู่กระบวนการประชาธิปไตย ด้วยเหตุนี้ กิจกรรมและโครงการของสถาน
เอกอัครราชทูตฯ ในช่วงเวลาข้างต้นจึงเน้นการด าเนินนโยบายการทูตสาธารณะ เพ่ือประชาสัมพันธ์
ประเทศไทย ส่งเสริมการท่องเที่ยวในประเทศไทย รวมทั้งเร่งฟ้ืนฟูภาพลักษณ์ที่ดี ตลอดจนสร้าง
ความรู้สึกนิยมไทยและทัศนคติเชิงบวกต่อประเทศไทย ส่วนความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ
ระหว่างไทยและออสเตรียที่ด าเนินอยู่ในช่วงดังกล่าวส่วนใหญ่เป็นความร่วมมือที่มีกับเครือข่าย 
ASEA-UNINET ในรูปแบบของการมอบทุนส าหรับการศึกษาและท าวิจัย รวมทั้ง การแลกเปลี่ยน
คณาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาเพ่ือให้บริการทางวิชาการในรูปแบบกิจกรรม ต่าง ๆ เช่น  
การฝึกอบรม การสัมมนา การท าวิจัย และการสอน เป็นต้น  

3.3.2  ในช่วงปี 2560 ถึงปัจจุบัน สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังคงใช้การทูตสาธารณะ  
เป็นเครื่องมือส าคัญในการกระชับความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและออสเตรีย มุ่งสร้างความเข้าใจ
อันดีในระดับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ผ่านวัฒนธรรม อาหาร และการท่องเที่ยว เพ่ือให้ยังผลบวก 
ด้านการค้า การลงทุน การเมือง การท่องเที่ยว และการแลกเปลี่ยนในระดับประชาชน และตั้งแต่ปี 
2560 เป็นต้นมา เมื่อรัฐบาลไทยก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ ด้วยองค์ความรู้  
วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรม เพ่ือพัฒนาทุนมนุษย์และสร้างบุคลากรที่มีทักษะขั้นสูงให้กับประเทศไทย 
เพ่ือให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงเล็งเห็น
ความจ าเป็นที่จะต้องยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการะหว่างไทยและออสเตรีย 
เพ่ือให้สอดคล้องกับความต้องการของอนาคตข้างต้นและตอบสนองยุทธศาสตร์และนโยบายของ
ประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ตั้งเป้าหมายในการด าเนิน ความร่วมมือด้านการศึกษาและ
วิชาการกับออสเตรีย เพ่ือแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้ ด้านวิทยาศาสตร์ นวัตกรรม รวมทั้งการ
พัฒนาระบบอาชีวศึกษาในสองแนวทาง ดังนี้  

ก) กระชับความสัมพันธ์ที่ดีอยู่แล้วกับพันธมิตรเดิม อันได้แก่ หน่วยงานราชการ
และสถาบันอุดมศึกษาของออสเตรีย รวมทั้งกับเครือข่าย ASEA-UNINET ให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น  
โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้ความส าคัญกับการติดต่อประสานงานอย่างใกล้ชิด รวมทั้งติดตาม  
ความคืบหน้าในประเด็นส าคัญต่าง ๆ กับกระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์และการวิจัยของออสเตรีย 
กระทรวงการดิจิทัลและเศรษฐกิจออสเตรีย และเครือข่าย ASEA-UNINET กับกระทรวงการศึกษา
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ของไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เพ่ือผลักดันความร่วมมือและ 
ผลักดันการลงนามในบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง  
ในประเด็นการพัฒนาหลักสูตรอาชีวศึกษาส าหรับวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ให้เป็นไปตามรูปแบบของ
ออสเตรียที่ได้มาตรฐานระดับสากลและประสบความส าเร็จ เพ่ือผลิตบุคลากรรองรับความต้องการ
บุคลากรในอีอีซี อีกทั้งยังวางแผนจะขยายระบบการศึกษาอาชีวะแบบสัตหีบโมเดลไปสู่โรงเรียน
อาชีวศึกษากลุ่มเป้าหมายในภาคตะวันออก รวมทั้งสิ้น 12 วิทยาลัย (วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ + 11 
วิทยาลัย) ได้แก่ วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว วิทยาลัย
การอาชีพพนมสารคาม วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคตราด 
วิทยาลัยเทคนิคพัทยา วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีชลบุรี วิทยาลัยเทคนิคระยอง วิทยาลัยเทคนิค
ฉะเชิงเทรา  

ข) แสวงหาพันธมิตรและโอกาสใหม่ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการวิจัยและพัฒนา 
นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ด าเนินการพบปะ หารือ และ
ออกไปท าความรู้จักกับองค์กรและสถาบันต่าง ๆ ของออสเตรียที่มีศักยภาพในประเด็นที่แตกต่างกัน 
แต่เป็นประโยชน์ส าหรับประเทศไทย อาทิ กรุงเวียนนา (ด้านการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ) การรถไฟ
ออสเตรีย (ระบบราง) ภาคเอกชนออสเตรีย (วิสาหกิจเริ่มต้น พลังงานทดแทน) ศูนย์วิจัย Research 
Center for Pharmaceutical Engineering: RCPE (วิศว เภสัชกรรม)  ศูนย์วิ จั ย  Technopoles 
(การแพทย์และเทคโนโลยีการแพทย์ / การเกษตรและเทคโนโลยีทางอาหาร / เทคโนโลยีสาธารณสุข) 
สถาบัน Institute of Science and Technology (วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขั้นสูง) สถาบัน 
Austria Institute of Technology (พลังงานสะอาด การขนส่งที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ า สุขภาพ
และผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการความเสี่ยงทางดิจิทัล และกลไกอัตโนมัติ) และ
ศูนย์วิจัย Green Tech Cluster (ด้านพลังงานทดแทน พลังงานชีวภาพ พลังงานแสงอาทิตย์ 
เทคโนโลยีสีเขียว การบริหารจัดการขยะและกากของเสีย และการสร้างอาคารประหยัดพลังงาน) เป็นต้น  

 
3.4  ปัญหาและอุปสรรค 

3.4.1  ฝ่ายไทย 
จากการสัมภาษณ2์3 ข้าราชการที่ประจ าการท่ีสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 

ช่วงปี 2556-2562 พบว่า อุปสรรคส าคัญต่อการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ
ระหว่างไทยกับออสเตรียมาจากการที่ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของไทยยังไม่ให้ความส าคัญกับ
ออสเตรียมากนัก ซึ่งอาจมาจากการขาดความรู้ความเข้าใจที่แท้จริงเกี่ยวกับศักยภาพของออสเตรีย

                                           
23 สัมภาษณ ์กมลวรรณ ศรโีพธิ์ศิลป์, ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา, 20 กรกฎาคม 2564. 
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หรือการมองข้ามความส าคัญของออสเตรียเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืน ๆ ที่ใหญ่กว่าในยุโรป เช่น 
เยอรมนี และ สหราชอาณาจักร เป็นต้น  

ตัวอย่างเช่น ความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษาระหว่างไทยและออสเตรีย ซึ่งริเริ่ม
โดยกระทรวงการดิจิทัลและเศรษฐกิจออสเตรีย ในปี 2561 โดยหลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ  
ได้น าคณะอธิบดีอาชีวศึกษา กระทรวงการดิจิทัลและเศรษฐกิจออสเตรีย และสภาหอการค้าออสเตรีย
เดินทางเยือนประเทศไทย ระหว่างวันที่ 2-8 เมษายน 2561 เพ่ือหารือกับส านักงานคณะกรรมการ
อาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือใน 6 สาขา ตาม
อุตสาหกรรม S-Curve รวมทั้งจะร่วมกันจัดตั้งคณะท างานร่วม เพ่ือเป็นกลไกขับเคลื่อนความร่วมมือ 
และก าหนดจะประชุมร่วมกันในเดือนกันยายน 2561 อย่างไรก็ดี ในช่วงกลางเดือนกันยายน 2561 
ส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษามีหนังสือแจ้งผ่านกระทรวงการต่างประเทศว่า ในเบื้องต้น  
เห็นด้วยกับการจัดท าบันทึกความเข้าใจด้านการอาชีวศึกษาระหว่างไทยและออสเตรียและการจัดตั้ง
คณะท างานร่วม แต่ขอทราบประเด็นที่ฝ่ายออสเตรียสนใจจะร่วมมือกับฝ่ายไทย รวมทั้งหน่วยงาน
ของออสเตรียที่จะอยู่ในคณะท างานร่วมดังกล่าว จากนั้นไม่ปรากฎความคืบหน้าในเรื่องนี้ ต่อมา 
ในช่วงต้นปี 2563 ก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 เอกอัครราชทูตฯ น าคณะผู้แทนฝ่าย
ออสเตรีย น าโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการดิจิทัลและเศรษฐกิจออสเตรียเดินทางไปประเทศไทย 
เพ่ือเข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือด้านการศึกษาไทย-ออสเตรีย จัดโดยส านักงาน
คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และเพ่ือติดตามความคืบหน้าและหารือกับ
ผู้บริหารระดับสูงของไทย อาทิ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงศึกษาธิการ รองปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และผู้ช่วย
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น การเดินทางเยือนครั้งนั้นท าให้สามารถก าหนด
ประเด็นความร่วมมือกันส าหรับการพัฒนาหลักสูตรให้กับอาชีวศึกษาของไทย ได้แก่ เมคาทรอนิกส์ 
ยานยนต์สมัยใหม่ และเทคโนโลยีระบบราง ต่อมาสถานเอกอัครราชทูตฯ ประสานงานอย่างใกล้ชิด
เพ่ือติดตามความคืบหน้าอย่างต่อเนื่องกับทั้งฝ่ายไทยและฝ่ายออสเตรีย ที่แม้จะมีความล่าช้าและ
ยากล าบากเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในออสเตรียยังคงรุนแรงต่อเนื่อง 
แต่สามารถก าหนดองค์ประกอบคร่าว ๆ ของคณะท างานและสามารถจัดการประชุมหารืออย่างไม่เป็น
ทางการออนไลน์แล้ว 2 ครั้ง ในวันที่ 11 มิถุนายน 2564 และ 30 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ ก าหนดจะ
จัดประชุมคณะท างานอย่างเป็นทางการในช่วงต้นเดือนกันยายน 2564  

นอกจากนี้ หน่วยงานของไทยหน่วยงานหนึ่งเสนอขอจัดท าบันทึกความเข้าใจว่าด้วย
ความร่วมมือกับฝ่ายออสเตรีย โดยเป็นผู้ยกร่างบันทึกความเข้าใจเพ่ือให้ฝ่ายออสเตรียพิจารณา 
รวมทั้งแจ้งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสานกับกรุงเวียนนา เพ่ือแจ้งความพร้ อมที่จะลงนาม  
ความร่วมมือในช่วงที่คณะเดินทางเยือนกรุงเวียนนา ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ติดตามและ
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ประสานงานกับฝ่ายออสเตรียอย่างใกล้ชิด จนมีการตอบรับและพร้อมจัดการลงนามตามความประสงค์
ของฝ่ายไทย อย่างไรก็ดี ในการเดินทางเยือนครั้งนั้น ไม่มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจ เนื่องจาก
หน่วยงานดังกล่าวแจ้งว่า ยังมีกระบวนการภายในที่ต้องพิจารณาจึงยังไม่อยากมีข้อผูกมัดกับฝ่าย
ออสเตรีย ซึ่งท่าทางนี้ของฝ่ายไทย ท าให้ฝ่ายออสเตรียเกิดความไม่แน่ใจว่าฝ่ายไทยต้องการที่จะมี
ความร่วมมือระหว่างกันอย่างจริงจังหรือไม่ จนถึงปัจจุบัน ฝ่ายออสเตรียยังไม่ตอบตกลงที่จะลงนามใน
บันทึกความเข้าใจดังกล่าว แม้ว่าหน่วยงานดังกล่าวจะแสดงความพร้อมและขอให้สถานเอกอัครราชทูตฯ 
ติดต่อประสานงานไปหลายครั้งแล้วก็ตาม  

หน่วยงานราชการของไทยยังมีข้อจ ากัดในด้านกฎระเบียบภายในหน่วยงาน  
และขาดกลไกในการบูรณาการการท างานกับส่วนราชการอ่ืนอย่างมีประสิทธิภาพ ยกตัวอย่างเช่น 
สถานเอกอัครราชทูตฯ ประสานการเดินทางเยือนประเทศไทยให้กับนาง Maria Vassilakou รองผู้ว่าการ
กรุงเวียนนาและคณะ ระหว่างวันที่ 24-30 มีนาคม 2561 ตามค าเชิญของส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ ซึ่งออสเตรียได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของเมืองนวัตกรรมและย่านนวัตกรรม  
ตามแผนการยกระดับศักยภาพทางนวัตกรรมในระดับพ้ืนที่ (Innovations District) 24 ของส านักงาน
นวัตกรรมแห่งชาติ เพ่ือพัฒนาให้เกิดพ้ืนที่นวัตกรรมทั้งในระดับภูมิภาค ระดับเมือง และระดับย่าน 
ได้แก่ (1) ระเบียงนวัตกรรม ( Innovation Corridor) มุ่งเน้นการพัฒนาพ้ืนที่น าร่องในแนวพ้ืนที่
ระเบียงเศรษฐกิจด้านใต้ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง (2) เมือง
นวัตกรรม (Innovation City) เน้นพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านเทคโนโลยี (3) ย่านนวัตกรรม 
(Innovation District) ที่ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย 11 แห่ง ได้แก่ โยธี ปทุมวัน คลองสาน กล้วยน้ าไท 
รัตนโกสินทร์ ลาดกระบัง บางแสน ศรีราชา พัทยา อู่ตะเภา-บ้านฉาง และย่านปุณณวิถี และจะขยาย
อีก 4 พ้ืนที่ซึ่งอยู่ในภูมิภาคต่าง ๆ ด้วย  

ไทยเรียนรู้และได้รับแนวคิดที่เป็นประโยชน์จากเมืองต้นแบบกรุงเวียนนาที่พัฒนา
เมืองอัจฉริยะที่เน้นการพัฒนาเพ่ือความยั่งยืน โดยเฉพาะการให้ความส าคัญกับโครงสร้างพ้ืนฐาน  
ในการขนส่งสาธารณะ รวมถึง การ sharing space เพ่ือให้เกิดพ้ืนที่ที่เอ้ือต่อคนหลากหลายกลุ่มให้
สามารถมาใช้ประโยชน์ร่วมกัน นอกจากนี้ กรุงเวียนนายังแสดงให้เห็นถึงความส าเร็จในการน าเอา
เทคโนโลยีและนวัตกรรมไปขับเคลื่อนและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ที่อยู่อาศัยในเมือง ทั้งนี้ 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติวางแผนจะด าเนินงานร่วมกับกรุงเวียนนาในการพัฒนา Food tech 
district development ในพ้ืนที่ย่านนวัตกรรมคลองสาน ซึ่งเป็นย่านที่มีจุดเด่นในเรื่องของ อาหาร
ท้องถิ่น และอาหารดั้งเดิม ซึ่งต้องการยกระดับให้ย่านดังกล่าวเป็นเศรษฐกิจของชุมชนภายในย่าน 
โดยอ้างอิงจากเขต Ottakring ในกรุงเวียนนา รวมทั้งวางแผนจะแลกเปลี่ยนองค์ความรู้จากย่านเมืองเก่า 

                                           
24 ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาต,ิ กรกฎาคม 2564 (เอกสารภายใน).  
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ในกรุงเวียนนา และน ามาการต่อยอดพัฒนากิจกรรมและแผนด าเนินงานในย่านรัตนโกสินทร์ อย่างไรก็ดี 
จากการสัมภาษณ์25 คุณวลัยรัชต โมกขะเวส นักกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม 
ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ พบว่า แผนพัฒนาเมืองนวัตกรรมและย่านนวัตกรรม ยังไม่เห็นเป็น
รูปธรรม เนื่องจากส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ เป็นหน่วยงานที่ด า เนินการด้านนโยบาย  
ตามยุทธศาสตร์ของรัฐบาลในภาพรวม เพ่ือให้ไทยบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเมืองใหญ่ทั้งในด้าน
ทรัพยากร นวัตกรรมและคุณภาพชีวิต แต่ไม่ใช่หน่วยงานปฏิบัติ ซึ่งในการด าเนินการดังกล่าว 
จ าเป็นต้องอาศัยหน่วยงานปฏิบัติและเป็นผู้ดูแลพ้ืนที่  

3.4.2  ฝ่ายออสเตรีย  
ออสเตรียให้ความส าคัญกับการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา 

ทั้งในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือทางการเงินแบบให้เปล่า เงินกู้แบบเงื่อนไขผ่อนปรน และ 
ความร่วมมือทางวิชาการ และการให้ทุนการศึกษา เป็นต้น ออสเตรียมีหน่วยงาน Austria 
Development Agency (ADC)26 จัดตั้งในรูปแบบของบริษัทที่รัฐบาลออสเตรียเป็นเจ้าของ มีหน้าที่
ด าเนินนโยบายด้านความร่วมมือเพ่ือการพัฒนา ด าเนินโครงการในระดับทวิภาคี พหุภาคีและ
โครงการในประเทศหุ้นส่วน มุ่งด าเนินโครงการและสนับสนุนงบประมาณในพ้ืนที่เป้าหมาย คือ  
(1) แคริบเบียน (2) แอฟริกาตะวันตก: บูร์กินาฟาโซ (3) แอฟริกาตะวันออกและฮอร์นของแอฟริกา: 
เอธิโอเปีย ยูกันดา (4) ทางใต้ของแอฟริกา: โมซัมบิก (5) เทือกเขาหิมาลัย/ฮินดูกูซ: ภูฎาน (6) แม่น้ า
ดานูบ/บอลข่านตะวันตก: แอลเบเนีย โคโซโว (7) ทะเลด า/คอเคซัสใต้: มอลโดวา อาร์เมเนีย จอร์เจีย 
และ (8) ตะวันออกกลางและดินแดนยึดครองในปาเลสไตน์ นอกจากนี้ ให้ความส าคัญเป็นพิเศษแก่
ประเทศพัฒนาน้อยที่สุด  

ประเทศไทย ซึ่งธนาคารโลกได้ยกระดับจากประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นต่ า
ขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้ปานกลางขั้นสูงในปี 2554 และปรับบทบาทจากประเทศผู้รับเป็น
ประเทศผู้ให้ รายใหม่ จึงไม่ได้จัดอยู่ในพ้ืนที่เป้าหมายในแผนการให้ความช่วยเหลือและความร่วมมือ
เพ่ือการพัฒนาของออสเตรีย แต่ประเทศไทยยังได้รับประโยชน์จากงบประมาณที่ ADC จัดสรรให้กับ
เครือข่าย ASEA-UNINET ในการด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการกับประเทศที่เป็น
สมาชิก ในภูมิภาคยุโรปและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในรูปแบบของการให้ทุนการศึกษาและการท า
วิจัย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นทุนระยะสั้น 1-3 เดือน สูงสุดเป็นการศึกษาระดับปริญญาเอกไม่เกิน 3 ปี ทั้งนี้ 
เนื่องจากข้อจ ากัดด้านงบประมาณและความกังวลของออสเตรียกรณีที่นักศึกษาต่างชาติที่ได้รับ

                                           
25 สัมภาษณ,์ นางสาววลัยรัชต โมกขะเวส, นักกลยุทธ์นวัตกรรม ฝ่ายยุทธศาสตร์นวัตกรรม ส านักงานนวัตกรรม
แห่งชาติ, 3 สิงหาคม 2564.  
26 Austrian Development Agency, [ออนไลน]์, 2021, แหล่งที่มา: https://www.entwicklung.at/.  



29 

 

ทุนการศึกษาในออสเตรียมักจะอยู่หางานท าต่อเมื่อจบการศึกษา ซึ่งไม่ตรงกับเป้าประสงค์ของรัฐบาล
ออสเตรียที่ต้องการให้นักศึกษาเหล่านี้น าความรู้ที่ได้กลับไปพัฒนาประเทศตัวเอง และใช้โอกาสต่าง ๆ 
เผยแพร่หรือส่งเสริมค่านิยมของออสเตรียต่อไป  

นอกจากนี้ ยังพบข้อจ ากัดภายในเครือข่าย ASEA-UNINET ซึ่งเป็นกลไกส าคัญใน
การผลักดันความร่วมมือทางการศึกษาและวิชาการระหว่างไทยและออสเตรีย โดยการมอบ
ทุนการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักวิจัยและคณาจารย์ระหว่างกันอย่างต่อเนื่องมากว่า 30 ปี ว่า ตาม
โครงสร้างของเครือข่ายจะด าเนินความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยที่เป็นสมาชิกของเครือข่ายที่เป็น
มหาวิทยาลัยของรัฐเท่านั้น หากเป็นหมาวิทยาลัยเอกชนหรือสถาบันการวิจัยหรือศูนย์การเรียนรู้ใน
รูปแบบอ่ืน ๆ ที่มิใช่ของรัฐ แม้จะมีศักยภาพ แต่ก็ไม่สามารถเข้าร่วมเครือข่ายและรับประโยชน์จาก
ความร่วมมือนี้ได้ 

 
3.5  ผลการวิเคราะห์ SWOT 

เมื่อน าองค์ประกอบส าคัญของ SWOT ทั้ง 4 ด้าน คือ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค
มาจับคู่เป็นกลยุทธ์ จะสามารถวิเคราะห์แนวทางการด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ
ระหว่างไทยและออสเตรียได้ ดังนี้  

3.5.1  กลยุทธ์จุดแข็ง-โอกาส  
ใช้ความสัมพันธ์ทวิภาคีที่เข้มแข็งแสวงหาความร่วมมือเพ่ิมเติมด้านการศึกษาและ

วิชาการในประเด็นที่ตอบสนองยุทธศาสตร์ของชาติในการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
โดยเฉพาะในประเด็นการพัฒนาระบบอาชีวศึกษาของไทยผ่านผลักดันการพัฒนาหลักสูตรส าหรับ
วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ การสร้างองค์ความรู้ใหม่ ๆ ด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ เช่น 
การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน วิสาหกิจเริ่มต้น วิทยาศาสตร์ประยุกต์ 
ผ่านการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ระหว่างหน่วยงานของไทยและออสเตรีย นอกจากนี้ 
กระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรเดิมทางการศึกษาและวิชาการที่มีอยู่ เดิม ได้แก่  เครือข่าย  
ASEA-UNINET กระทรวงการดิจิทัลและเศรษฐกิจออสเตรีย กระทรวงการศึกษา วิทยาศาสตร์และ 
การวิจัย และสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ ของออสเตรีย  

3.5.2  กลยุทธ์จุดแข็ง-อุปสรรค  
เพ่ิมพูนความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการระหว่างไทยและออสเตรีย โดย

หารือกับหน่วยงานของออสเตรียเพ่ือพิจารณาความเป็นไปได้ในการขยายความร่วมมือ ด้านการศึกษา
และวิชาการไปยังมหาวิทยาลัยของเอกชน และสถาบันการวิจัย หรือองค์กรด้านการพัฒนาและวิจัย 
เป็นต้น 
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3.5.3  กลยุทธ์จุดอ่อน-โอกาส  
สร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับศักยภาพของออสเตรียในด้านการศึกษาและ

วิชาการ โดยเฉพาะระบบการอาชีวศึกษาซึ่งเป็นที่หนึ่งในภูมิภาคยุโรป รวมถึงศักยภาพของออสเตรีย
ในการบริหารจัดการและประสบการณ์ที่เป็นเลิศด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยี นอกจากนี้ ส่งเสริ ม 
การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดความเข้าใจตรงกัน และเกิดการบูรณาการ
ในการท างานร่วมกันแบบเป็นองค์รวม  

3.5.4  กลยุทธ์จุดอ่อน-อุปสรรค  
ผลักดันการลงนามความตกลงด้านความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ เพ่ือให้

สามารถเริ่มก าหนดกิจกรรม/โครงการที่จะด าเนินร่วมกัน รวมทั้งจัดการประชุมหารือระหว่าง 
ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน เพ่ือลดอุปสรรคในการด าเนินความร่วมมือ นอกจากนี้  
อาจพิจารณาแนวทางและรูปแบบของการด าเนินความร่วมมือตามวิถีปกติแบบใหม่ที่ยังคงมีข้อจ ากัด
ในการเดินทาง  
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการวิเคราะห์ SWOT 

การยกระดับความร่วมมือด้าน
การศึกษาระหว่างไทยและออสเตรีย 

Opportunity 
โอกาสภายในออสเตรีย 

- สถาบันอุดมศึกษามีคณุภาพและได้
มาตรฐานสากล 
- โอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงระบบ
การศึกษา 
- อาชีวศึกษาระบบทวิภาคีประสบ
ความส าเร็จมากท่ีสุดประเทศหนึ่งใน
ยุโรป 
- ภาครัฐและเอกชนให้การสนับสนุน
งบประมาณในการวิจัยและพัฒนา 
- มีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม 
วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลย ี

Threat 
อุปสรรคภายในออสเตรีย 

- ข้อจ ากัดด้านภาษา 
- เป็นทุนการศึกษาระยะสั้น 
- การมอบทุนและการด าเนิน
โครงการส่วนใหญ่จ ากดัเฉพาะ
มหาวิทยาลยัของรัฐ  
- พื้นที่เป้าหมายในการให้ ความ
ช่วยเหลือและร่วมมือทาง การศึกษา
ไม่รวมประเทศไทย 
- สถานการณ์การแพรร่ะบาดของ
โรคโควดิ-19 

Strength 
จุดแข็งของไทย 

- รากฐานความสมัพันธ์ทวิภาคีที ่
แนบแน่นมาอย่างยาวนาน  
- ยุทธศาสตร์ชาติและนโยบาย  
ที่ส่งเสรมิการขับเคลื่อนประเทศดว้ย
องค์ความรู้ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
- การให้ความส าคญักับการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนษุย์ 

กลยุทธ์จุดแข็ง-โอกาส 
- ใช้ความสัมพันธ์ทวิภาคีที่เข้มแขง็
แสวงหาความร่วมมือด้านการศึกษา
และวิชาการในประเด็นทีต่อบโจทย์
ยุทธศาสตร์ของชาติในการพัฒนาและ
เสรมิสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
เพิ่มเติมจากการกระชับความสัมพนัธ์
กับมิตรมิตร ดา้นการศึกษาเดิมที่มอียู่
แล้ว ให้แน่นแฟ้นยิ่งข้ึน 

กลยุทธ์จุดแข็ง-อุปสรรค 
- แสวงหาแนวทางการเพิ่มพูน
ความร่วมมือด้านการศึกษาและ
วิชาการ โดยเพิม่พันธมิตรใหม่ 
เช่น มหาวิทยาลัยของเอกชน และ
สถาบันการวิจยั เป็นต้น  

Weakness 
จุดอ่อนของไทย 

- มองข้ามศักยภาพของออสเตรียด้าน
การศึกษาและวิชาการ  
- ขาดการบูรณาการระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีส่วนร่วมใน
ความร่วมมืออย่างเป็น องค์รวม  

กลยุทธ์จุดอ่อน-โอกาส 
- สร้างความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกบั
ศักยภาพของออสเตรียด้านนวตักรรม
และเทคโนโลยี  
- ส่งเสริมการแลกเปลีย่นข้อมูลระหว่าง
หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อสรา้งการบูรณา
การในการท างานอย่างเป็นองค์รวม  

กลยุทธ์จุดอ่อน-อุปสรรค 
- ผลักดนัการลงนามความตกลงด้าน
ความร่วมมือด้านการศึกษาและ
วิชาการโดยเร็ว เพื่อให้สามารถ
เริ่มก าหนดกิจกรรม/โครงการที่จะ
ด าเนินร่วมกัน  
- จัดการประชุมหารือระหว่างส่วน
ราชการที่เกี่ยวข้องและ
ภาคเอกชน เพื่อลดอุปสรรค ใน
การด าเนินความร่วมมือ  

 



 

 

 
บทที ่4  

บทสรุปและข้อเสนอแนะ 
 
 
4.1  สรุปผลการศึกษา 

ในบริบทของโลกยุคปัจจุบันที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง รวดเร็ว และซับซ้อน มากข้ึน 
รวมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจของโลกแบบใหม่ตามกระแสอุตสาหกรรม 4.0  
ท าให้เกิดการเปลี่ยนไปใช้เทคโนโลยีใหม่และวิธีการท าธุรกิจที่เป็นนวัตกรรมใหม่โครงสร้างเศรษฐกิจ
จะขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมที่ต้องแข่งขันกันด้วยความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และการ
เชื่อมต่อทางเครือข่ายในรูปแบบคอมพิวเตอร์ของทุกสรรพสิ่ง ดังนั้น การศึกษาและวิชาการ รวมถึง
การวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้ด้านนวัตกรรม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจึงมีความส าคัญและจ าเป็น
ในฐานะกลไกที่จะพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงและ การแข่งขันดังกล่าวของโลก 

นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทยภายใต้การน าของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี ที่เข้ามาบริหารประเทศภายใต้วิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” มีภารกิจส าคัญเพ่ือการ
ปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ โดยในด้านการพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ. (2560-2564) และยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2560-2579) ก าหนดให้คนไทย
ทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ ความสามารถ และพัฒนาตนเองได้อย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้
และสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่ออสเตรียเป็นประเทศ ที่มีศักยภาพด้าน
การศึกษาและวิชาการที่มีคุณภาพสูงและมีมาตรฐานสากล อีกทั้งยังเป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการที่ดี 
มีองค์ความรู้เป็นเลิศด้านนวัตกรรม เทคโนโลยี และวิทยาศาสตร์ ดังนั้น ศักยภาพของออสเตรียคือ
โอกาสส าหรับประเทศไทยที่จะแสวงหาและเพ่ิมพูนความร่วมมือ ด้านการศึกษาและวิชาการ เพ่ือ 
ตอบโจทย์การพัฒนาทุนมนุษย์ของประเทศไทย โดยประเด็นความร่วมมือที่ควรพัฒนาและต่อยอด
นอกเหนือจากการแลกเปลี่ยนทุนการศึกษาและการวิจัย รวมทั้ง การแลกเปลี่ยนบุคลากรทางการ
ศึกษาในสาขาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ศิลปะประวัติศาสตร์ และ ดุริยางคศิลป์ ที่ด าเนินมากว่า 50 ปีแล้ว 
คือ (1) การพัฒนาและการจัดการอาชีวศึกษาระบบทวิภาคีแบบออสเตรียที่ประสบความส าเร็จมาก
ที่สุดประเทศหนึ่งในยุโรป โดยเป็นการผสมผสานระหว่างการฝึกงานในสถานประกอบการ ร้อยละ 80 
เน้นการฝึกงานระยะยาวเพ่ือสร้างความเชี่ยวชาญและสั่งสมประสบการณ์ ขณะเดียวกันมีรายได้ตอบแทน
ให้กับนักศึกษาในระหว่างการฝึกงาน และพัฒนาระบบการเรียนการสอนตามความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม ควบคู่กับการเรียนรู้ภาคทฤษฎีในห้องเรียน ร้อยละ 20 ให้กับสถาบันอาชีวศึกษา
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ของไทย โดยเริ่มต้นจากวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ แล้วต่อยอดไปยังวิทยาลัยอาชีวศึกษาอ่ืน ๆ ในพ้ืนที่อีอีซี 
และ (2) การส่งเสริมความร่วมมือในประเด็นนวัตกรรมใหม่ ๆ อาทิ การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ พลังงาน
สะอาดและพลังงานทดแทน และวิสาหกิจเริ่มต้น เป็นต้น และ (3) การส่งเสริมความร่วมมือด้านการ
วิจัยและพัฒนาระหว่างสถาบันหรือองค์กรของไทยกับออสเตรียที่เป็นเสมือน "หัวใจ" ของความส าเร็จ
ในการต่อยอดองค์ความรู้เพ่ือสร้างความส าเร็จและการเจริญเติบโตให้กับภาคธุรกิจต่อไปได้อย่าง
ยั่งยืน  

ในการประเมินความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยและออสเตรีย ไทยต้องการรักษาพลวัตของ
ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองประเทศให้ด าเนินไปอย่างราบรื่นและยั่งยืนในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ต้องการเพ่ิมพูนความร่วมมือด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ และนวัตกรรมที่ออสเตรีย มีศักยภาพ ซึ่ง
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา ในฐานะหน่วยงานของรัฐที่อยู่ในพ้ืนที่ มีการติดต่อประสานงาน
อย่างใกล้ชิดกับฝ่ายออสเตรีย สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในเชิงลึกเกี่ยวกับออสเตรียในทุกมิติ จึงมี
ศักยภาพในการประมวลข้อมูลและวิเคราะห์ประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ได้อย่างครบถ้วนและรอบด้าน 
ด้วยเหตุนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จึงมีบทบาทส าคัญในการยกระดับ ความร่วมมือด้านการศึกษาและ
วิชาการระหว่างไทยและออสเตรีย และมีศักยภาพมากกว่าการเป็น ผู้ประสานงานและรับทราบ
ข่าวสาร แต่มีบทบาทเชิงรุกในฐานะผู้ประสานงานยุทธศาสตร์ที่มีส่วนร่วมในการก าหนดเป้าหมาย  
ในการด าเนินความร่วมมือ รวมทั้งช่วยน าร่องแสวงหาพันธมิตรและเครือข่ายใหม่ ๆ ทางด้าน
การศึกษาและวิชาการให้กับหน่วยงานของไทย โดยไม่ได้เป็นการลดทอนบทบาทของหน่วยงานด้าน
การศึกษาที่เป็นเจ้าของเรื่อง แต่ถือเป็นการบูรณาการการท างานอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือประโยชน์
ของประเทศไทยอย่างแท้จริง  
 
4.2  ข้อเสนอแนะ 

ผู้ศึกษาขอน าเสนอข้อเสนอแนะต่อการยกระดับความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ
ระหว่างไทยและออสเตรีย ดังนี้  

4.2.1  ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  
4.2.1.1  ในภาพกว้าง ควรมีการจัดตั้งคณะท างานในระดับนโยบายด้านการ

ส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการกับต่างประเทศระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทย 
อาทิ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงศึกษาธิการ ส านักงาน
คณะกรรมการอาชีวศึกษา กระทรวงแรงงาน กระทรวงอุตสาหกรรม ส านักงานนวัตกรรมแห่งชาติ 
ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก กระทรวงการต่างประเทศ และ
ภาคเอกชน อาทิ สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เป็นต้น เพ่ือเป็น
กลไกขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ มีหน้าที่ (1) ก าหนดยุทธศาสตร์และนโยบาย
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ในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการกับต่างประเทศอย่างเป็นระบบ โดยควรมีการ
ก าหนดเป้าหมายและวิเคราะห์อย่างชัดเจนว่า ต้องการอะไร จากประเทศใด โอกาสการบรรลุ
เป้าหมายมีมากน้อยเพียงใด คุ้มค่าต่อการลงทุนด้านงบประมาณหรือไม่ และก าหนดกรอบเวลาในการ
ด าเนินความร่วมมือที่ชัดเจน (2) เสนอแนะแนวทางของความร่วมมือ โดยให้ความส าคัญกับการบูรณาการ
ข้อมูล ประเด็นยุทธศาสตร์ แผนงานความร่วมมือ งบประมาณ และการประสานงาน ที่ใกล้ชิดระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมีการสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างชัดเจน เพ่ือให้เข้าใจเป้าหมาย
เดียวกัน สามารถน าไปปฏิบัติ ลดการด าเนินงานซ้ าซ้อน และบรรลุเป้าหมายภายในกรอบเวลาที่
ก าหนดไว้ และ (3) ติดตามและประเมินผลการด าเนินความร่วมมือจากส่วนราชการ สถาบันอุดมศึกษา 
หรือหน่วยงานที่รับความร่วมมือ ทั้งนี้ เพ่ือให้สามารถประเมินความส าเร็จของการส่งเสริมความร่วมมือ 
วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรค และเสนอแนะแนวทางการแก้ไข อันจะน าไปสู่การส่งเสริมความร่วมมือด้าน
การศึกษาและวิชาการกับอย่างประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 

4.2.1.2  กระทรวงการต่างประเทศควรแสดงบทบาทเชิงรุกในฐานะผู้ประสานงาน
ด้านยุทธศาสตร์ ที่จะเชื่อมโยงมิติของนโยบายการต่างประเทศและยุทธศาสตร์ของชาติเข้าด้วยกัน 
รวมทั้งควรแสดงให้ส่วนราชการอ่ืน ๆ ที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตระหนักถึงจุดแข็งของการเป็น 
ส่วนราชการของไทยในประเทศเป้าหมายที่มีความได้เปรียบในการเข้าถึงข้อมูลเชิงลึกในพ้ืนที่ได้ อย่างมี
ประสิทธิภาพ และเป็นหน่วยงานที่จะช่วยสนับสนุนงาน โดยไม่ได้ลดทอนบทบาทหรือความส าคัญของ
หน่วยงานที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการด าเนินความร่วมมือด้านการศึกษาวิชาการกับต่างประเทศของไทย  

4.2.1.3  กระทรวงการต่างประเทศ โดยสถานเอกอัครราชทูตของไทยในประเทศ
เป้าหมายควรสนับสนุนให้ภาคเอกชนของประเทศเป้าหมายเข้ามามีส่วนร่วมขับเคลื่อนความร่วมมือ
ด้านวิชาการและการศึกษา เพ่ือให้สามารถผลิตบุคลากรได้ตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในบริบทของความร่วมมือด้านอาชีวศึกษาในอีอีซีที่ให้ความส าคัญกับการฝึกงานใน
สถานประกอบการควบคู่ไปกับการเรียนทฤษฎีในห้องเรียน ภาคเอกชนของประเทศเป้าหมายสามารถ
มีบทบาทเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยการสนับสนุนการฝึกงานในโรงงาน และเมื่อ
ส าเร็จการศึกษา นักศึกษาเหล่านี้จะเป็นแรงงานคุณภาพที่มีทักษะและประสบการณ์ที่สามารถ
ปฏิบัติงานให้กับสถานประกอบการของภาคเอกชนประเทศเป้าหมายได้ทันที  

4.2.2  ข้อเสนอแนะในการด าเนินการ  
4.2.2.1  ควรมีการฝึกอบรมให้กับข้าราชการที่จะไปประจ าการในประเทศ

เป้าหมาย มีศักยภาพในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการกับไทย ให้มีความเข้าใจ
ถ่องแท้ ในประเด็นเฉพาะด้านวิชาการ องค์ความรู้ใหม่ นวัตกรรม และเทคโนโลยี เพ่ือให้สามารถ
น ามาใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติหน้าที่ควบคู่ไปกับเครื่องมือการด าเนินงานประจ าทางการทูตของ
สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
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4.2.2.2  ติดตามและเร่งรัดให้มีการลงนามในบันทึกความเข้าใจด้านการศึกษา
ระหว่างไทยและออสเตรีย 2 ฉบับ ได้แก่ บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการศึกษา  
ในภาพรวมส าหรับสถาบันการศึกษาขั้นพ้ืนฐานและอาชีวศึกษา ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการศึกษา 
วิทยาศาสตร์และการวิจัยออสเตรีย และบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการอาชีวศึกษา  
ซึ่งเสนอโดยกระทรวงการดิจิทัลและเศรษฐกิจออสเตรีย เพ่ือแสดงความจริงจังและมุ่งมั่นของฝ่ายไทย
ที่จะร่วมมือกับฝ่ายออสเตรียในการพัฒนาความร่วมมือด้านการศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง  
ด้านอาชีวศึกษา เพ่ือยกระดับการศึกษาของไทย ให้มีแรงงานส าหรับเทคโนโลยีอุตสาหกรรมขั้นสูงต่อไป 

4.2.2.3  ผลักดันการประชุมหารือของคณะท างานด้านความร่วมมือด้านอาชีวศึกษา 
ซึ่งก าหนดไว้ตั้งแต่เดือนกันยายน 2561 รวมทั้งผลักดันการขยายความร่วมมือใน 6 สาขาอุตสาหกรรม 
S-Curve ตามที่เคยมีการตกลงกันไว้ระหว่างส านักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาของไทยและคณะ
อธิบดีอาชีวศึกษาและสภาหอการค้าของออสเตรีย ดังนี้  

First S-Curve 
1)  ยานยนต์สมัยใหม่ ได้แก่ เทคโนโลยีการผลิตที่มีประสิทธิภาพและ

ความแม่นย าสูง อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และชื้นส่วนรถยนต์ และการซ่อมบ ารุงรถ EV Railway 
Maintenance  

2)  อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ได้แก่ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ยานยนต์  
การออกแบบและผลิตระบบที่อยู่อาศัยอัจฉริยะและเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ การออกแบบวงจร
อิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็ก และการออกแบบอิเล็กทรอนิกส์ระบบฝังตัว  

3)  ท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวสุขภาพ ได้แก่ การท่องเที่ยว
เชิงสุขภาพ  

New S-Curve 
4)  หุ่นยนต์เพ่ือการอุตสาหกรรม ได้แก่ หุ่นยนต์ที่ใช้ในการผลิตยานยนต์ 

หุ่นยนต์ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตฉีดพลาสติก หุ่นยนต์ที่ใช้ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และหุ่นยนต์
เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการท่องเที่ยว  

5)  การบินและโลจิสติกส์การขนส่ง ได้แก่ การซ่อมบ ารุงอากาศยาน การ
ซ่อมบ ารุงเครื่องยนต์ การซ่อมระบบไฟฟ้า สื่อสาร ระบบการควบคุมเครื่องบิน การผลิตชิ้นส่วน 
อากาศยาน การซ่อมบ ารุงตู้และโบกี้รถไฟ การซ่อมระบบอาณัติสัญญา การซ่อมทางรถไฟ การตรวจสอบ
โดยไม่ท าลาย (NDT) และการจัดการโลจิสติกส์  

6)  เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ได้แก่ พลังงานงานทดแทนพลังงาน  
4.2.2.4  ผลักดันการพัฒนาหลักสูตรร่วมกันระหว่างวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบกับ

กระทรวงการดิจิทัลและเศรษฐกิจของออสเตรีย รวมทั้งการจัดการฝึกอบรมครูผู้สอน การแลกเปลี่ยน



36 

 

นักเรียน และการสอนภาษาอังกฤษและเยอรมัน เพ่ือพัฒนาเป็น “สัตหีบโมเดล” ที่มีมาตรฐานสากล 
สามารถผลิตบุคลากรรองรับความต้องการบุคลากรในอีอีซี ที่จะเพ่ิมข้ึน 4.7 แสนคน ภายใน 5 ปี แล้ว
ขยายต่อไปยังโรงเรียนอาชีวศึกษาแห่งอื่น ๆ ทั่วประเทศ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอีอีซีอีก 11 แห่ง 

4.2.2.5  แสวงหาความร่วมมือกับสถาบัน WIFI ซึ่งเป็นสถาบันการพัฒนาทักษะ
แรงงานของออสเตรีย อยู่ภายใต้การบริหารของสภาหอการค้าออสเตรียที่มีความเชี่ยวชาญและ
ประสบความส าเร็จในการยกระดับทักษะแรงงานในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายด้วยการจัดอบรม
หลักสูตรระยะสั้นเป็นระยะ ๆ ทั้งการ ReSkill หรือการสร้างทักษะใหม่ที่จ าเป็นในการท างาน เพ่ือให้
สอดคล้องกับความต้องการในปัจจุบัน การ UpSkill หรือการพัฒนาเพ่ือยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น 
และเพ่ิมความสามารถในการท างาน และการ Newskill หรือการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานเพ่ือพัฒนา
สู่อาชีพใหม่ ทั้งนี้ การพัฒนาทักษะแรงงานดังกล่าวจ าเป็นต้องน าเทคโนโลยีและดิจิทัลมาใช้ปรับใช้  
ในการท างานต่าง ๆ  

4.2.2.6  แสวงหาโอกาสในการสร้างเครือข่ายใหม่ ๆ และพันธมิตรทางการวิจัย
และการพัฒนา ซึ่งออสเตรียมีความเชี่ยวชาญการวิจัยในสาขา (1) พลังงานหมุนเวียนและพลังงาน
ทางเลือก (2) ชีววิทยา (3) เกษตรและการบริหารจัดการน้ า (4) ควอนตัมฟิสิกส์ (5) หุ่นยนต์และ
ปัญญาประดิษฐ์ และ (6) เทคโนโลยีด้านสุขภาพ สถาบันการวิจัยชั้นน าของออสเตรีย อาทิ  

1)  ศูนย์วิจัยด้านวิศวเภสัชกรรม (Research Center for Pharmaceutical 
Engineering: RCPE) เมืองกราซ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยด้านวิศวเภสัชกรรมชั้นน าระดับโลก มีผลงานวิจัย 
และเครือข่ายด้านการวิจัยกับหลายประเทศ รวมถึงความร่วมมือกับภาคเอกชนและบริษัทยาชั้นน า
จากทั่วโลก  

2)  Linz Center of Mechatronics เมืองลินซ์ ซึ่งเป็นศูนย์วิจัยที่มี
ความเชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมอย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะในสาขาเมคาทรอนิกส์ ซึ่งศูนย์ท าการวิจัย 
แล้วน าการวิจัยดังกล่าวพัฒนาไปตามความต้องการของลูกค้าในภาคอุตสาหกรรม  

3)  Austrian Center for Industrial Biotechnology ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัย
ในสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ มีความพิเศษในการเป็นตัวกลางในการเชื่อมโยงระหว่างการวิจัย  
สถาบันการศึกษา และภาคอุตสาหกรรม  

4)  Institute of Science and Technology (IST) ซึ่งเป็นศูนย์การวิจัย
ด้านวิทยาศาสตร์ระดับสูงด้านฟิสิกส์ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ และชีววิทยาศาสตร์ ที่มีเครือข่าย 
ความร่วมมือระหว่างประเทศกับสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยในหลายประเทศ  

5)  Austria Institute of Technology (AIT) ซึ่งเป็นสถาบันวิจัยและ
พัฒนาเทคโนโลยีที่ใหญ่ที่สุดในออสเตรีย เน้นการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านพลังงาน การขนส่งที่
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ปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ า สุขภาพและผลิตภัณฑ์เกษตรอินทรีย์ การบริหารจัดการความเสี่ยงทาง
ดิจิทัล และกลไกอัตโนมัติ เป็นต้น  

4.2.2.7  หารือกับเครือข่าย ASEA-UNINET ซึ่งเป็นพันธมิตรส าคัญในการด าเนิน
ความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการเกี่ยวกับความเป็นไปได้ในการขยายสมาชิกภาพไปยัง
สถาบันอุดมศึกษาของภาคเอกชน รวมถึงสถาบันการวิจัย และองค์กรด้านวิจัยและพัฒนาอื่น ๆ  

4.2.2.8  ส่งเสริมการจัดตั้งสมาคมศิษย์เก่า ส าหรับนักเรียน นักศึกษา นักวิชาการ
รวมทั้งคณาจารย์ที่เคยมาศึกษา หรือได้รับทุนการศึกษาในออสเตรีย เพ่ือให้เกิดความรู้สึกร่วมของ  
การเป็นฟันเฟืองส าคัญในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง  

4.2.2.9  จัดท าฐานข้อมูลของผู้ที่เคยรับประโยชน์จากความร่วมมือด้านการศึกษา
และวิชาการในประเทศเป้าหมาย และมีการปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพ่ือประโยชน์ส าหรับ  
การสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือต่อไปในอนาคต  
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ความสัมพันธ์ ไทย-ออสเตรีย 

 
1. ความสัมพันธ์ทั่วไป  

ไทยกับออสเตรียมีความสัมพันธ์ด้านกงสุลตั้งแต่รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว โดยกงสุลออสเตรียประจ าประเทศไทยคนแรก คือ นายอเล็กซุส เร็ดลิคช์ (Alexius 
Redlich) และออสเตรียยังเป็นประเทศแรก ๆ ที่ส่งผู้แทนทางการทูตมาประจ าประเทศไทย  
ก่อนประเทศตะวันตก อ่ืน ๆ โดยในปี 2410 สมเด็จพระจักรพรรดิฟรานซ์ โจเซฟ ที่ 1 (His Majesty 
Emperor Franz Joseph I) แห่งจักรวรรดิออสโตร-ฮังการี ได้ส่งคณะทูตมายังประเทศไทยเพ่ือเจริญ
สัมพันธไมตรีในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว และทั้งสองประเทศได้ จัดท า
สนธิสัญญาไมตรี การค้า และการเดินเรือ (Treaty of Friendship, Commerce and Navigation) 
เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2412 ต่อมาในปี 2455 ฝ่ายออสเตรียได้ส่งผู้แทนทางการทูตมาประจ า
ประเทศไทย และได้สถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระดับเอกอัครราชทูตระหว่างกัน เมื่อปี 2506 
โดยมี พลจัตวา ชาติชาย ชุณหะวัณ (ยศในขณะนั้น) เป็นเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนาคนแรก  

ปัจจุบัน นางสาวมรกต ศรีสวัสดิ์ ด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา (เขตอาณา
ครอบคลุมสาธารณรัฐสโลวักและสาธารณรัฐสโลวีเนีย) นอกจากนี้ รัฐบาลไทยยังได้แต่งตั้งให้  
(1) นายมักซีมีเลียน คอเรท (Maximilian Coreth) ด ารงต าแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองซาลซ์บูร์ก 
(Salzburg) (2) นายคริสท็อฟ สวาร็อฟสกี (Christoph Swarovski) ด ารงต าแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ 
ณ เมืองอินส์บรุค (Innsbruck) และอยู่ระหว่างแต่งตั้งให้นายเยือร์เกิน พิฟเฟอร์ (Jürgen Piffer) 
ด ารงต าแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์ ณ เมืองดอร์นบีร์น (Dornbirn) 

ส าหรับฝ่ายออสเตรีย รัฐบาลออสเตรียก าลังด าเนินการแต่งตั้งนายวิลเฮลม มักซีมีเลียน ดอนโก 
(Wilhelm Maximilian Donko) ด ารงต าแหน่งเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐออสเตรียประจ าประเทศ
ไทยแทนนางอีวา ฮาเกอร์ (Eva Hager) ซึ่งจะครบวาระการประจ าการ นอกจากนี้ รัฐบาลออสเตรีย
ยังได้แต่งตั้งให้ (1) นายรูดอล์ฟ โฮเฟอร์ (Rudolf Hofer) ด ารงต าแหน่งกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์
สาธารณรัฐออสเตรีย ณ เมืองพัทยา (2) นางวนิดา หงส์หยก ด ารงต าแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์
สาธารณรัฐออสเตรีย ณ จังหวัดภูเก็ต (3) นายเรืองนาม ใจกว้าง ด ารงต าแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์
สาธารณรัฐออสเตรีย ณ อ าเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี และ (4) นายนีโคเลาส์ พราเชนสกี 
(Nikolaus Prachensky) ด ารงต าแหน่งกงสุลกิตติมศักดิ์สาธารณรัฐออสเตรีย ณ จังหวัดเชียงใหม่ 

ในปี 2562 ไทยและออสเตรียร่วมกันเฉลิมฉลอง 150 ปี สัมพันธไมตรี หากนับการลงนาม  
ในหนังสือสัญญาทางไมตรี การค้า และการเดินเรือ เมื่อปี 2412 ถือเป็นจุดเริ่มต้นอย่างเป็นทางการของ
สัมพันธไมตรีระหว่างสองประเทศ โดยในห้วงปี 2560-2561 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนาได้
หารือกับกรมการทูตวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศออสเตรีย และสถานเอกอัครราชทูต
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ออสเตรียประจ าประเทศไทย และเห็นพ้องที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ขึ้นเพ่ือเฉลิมฉลองในโอกาสส าคัญนี้ 
อันจะเป็นการยกระดับความตระหนักรู้ของประชาชนแต่ละฝ่ายและกระชับความสัมพันธ์ระดับ
ประชาชนต่อประชาชน เช่น  

- การจัดท าตราสัญลักษณ์ 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย 
- การจัดแสดงดนตรีโดยวงดุริยางค์ของสถาบันดนตรีกัลยาณิวัฒนา โดยร่วมกับมหาวิทยาลัย

ดนตรีและศิลปะการแสดงแห่งกรุงเวียนนา (Universität für Musik und darstellende Kunst Wien: 
mdw) ณ โรงละครพระราชวังเชินบรุนน์ ในวันที่ 23 มิถุนายน 2562 ในการนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า 
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเป็นองค์ประธานในการแสดง
ดังกล่าว 

- การจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 150 ปี มิตรภาพ ไทย-ออสเตรีย โดยจัดท าเป็น 2 ภาษา  
(ไทยและเยอรมัน) ในเล่มเดียวกัน  

- การจัดพิมพ์หนังสือแปลวรรณกรรมเด็กของออสเตรีย และการจัดพิมพ์หนังสือ
ภาษาเยอรมันในหัวข้อนิทานและต านานพ้ืนบ้านของไทย  

- นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งริเริ่มโดยหน่วยงานไทยอ่ืน ๆ และอาจสามารถรวมเข้า
เป็นกิจกรรมในโอกาส 150 ปี สัมพันธไมตรีไทย-ออสเตรีย ได้ด้วย เช่น การจัดนิทรรศการที่ 
นิทรรศรัตนโกสินทร์ของ NIA และการแสดงการขับร้องโดยศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของวิทยาลัย  
ดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นต้น  

1.1 การเมือง 
- ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัฐออสเตรียเป็นไปอย่างราบรื่นและดีขึ้น หลังจากเมื่อ

วันที่ 11 ธันวาคม 2560 คณะมนตรีแห่งสหภาพยุโรปได้ปรับข้อมติเกี่ยวกับประเทศไทยโดยให้
ประเทศสมาชิกสามารถมีปฏิสัมพันธ์ทางการเมืองในทุกระดับกับประเทศไทย ฝ่ายออสเตรียได้เริ่ม
กลับมามีปฏิสัมพันธ์กับไทยทางการเมือง โดยมีการแลกเปลี่ยนการเยือนระหว่างผู้แทนระดับสูงของ
ทั้งสองฝ่ายเป็นระยะ 

- กลไกการหารือทวิภาคีที่ส าคัญ คือ การประชุมคณะท างานว่าด้วยความร่วมมือ  
ด้านการค้าระหว่างไทยกับออสเตรีย (Joint Working Group on Trade) ในระดับรองนายกรัฐมนตรี 
ซึ่งกระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักฝ่ายไทย และมีการประชุมครั้งแรก เมื่อปี 2533 ณ กรุงเทพฯ 
โดยมีนายพงส์ สารสิน รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายไทย และนายฟรานซ์ วรานิซสกี (Franz 
Vranitzky) นายกรัฐมนตรีออสเตรียเป็นประธานฝ่ายออสเตรีย  
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1.2  การค้า (แหล่งข้อมูล: กรมการค้าระหว่างประเทศ)  
- ในปี 2563 ไทยและออสเตรียมีปริมาณการค้ารวม 742 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

เป็นการส่งออก 226 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และน าเข้า 516 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยไทยขาดดุลการค้า 
290 ล้านดอลลาร์สหรัฐ  

- ส าหรับสินค้าส่งออกที่ส าคัญของไทยไปออสเตรีย ได้แก่ เครื่องส าอาง สบู่ และ
ผลิตภัณฑ์รักษาผิว เครื่องปรับอากาศและส่วนประกอบ รถยนต์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ อัญมณี
และเครื่องประดับ หม้อแปลงไฟฟ้าและส่วนประกอบ รถจักรยานยนต์และส่วนประกอบ หม้อแบตเตอรี่
และส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เครื่องนุ่งห่ม 

- สินค้าน าเข้าจากออสเตรียมาไทย ได้แก่ เครื่องจักรกลและส่วนประกอบ เครื่องเพชร
พลอย อัญมณี เงินแท่งและทองค า เครื่องจักรไฟฟ้าและส่วนประกอบ แผงวงจรไฟฟ้า กระจก แก้ว
และผลิตภัณฑ์ รถไฟ อุปกรณ์และส่วนประกอบ ผลิตภัณฑ์เวชกรรมและเภสัชกรรม เคมีภัณฑ์ รถยนต์ 
ผลิตภัณฑ์ท าจากพลาสติก  

1.3  การลงทุน 
- ออสเตรียเข้ามาลงทุนในไทยกว่า 100 บริษัท โครงการจากออสเตรียที่ได้รับการ

ส่งเสริมการลงทุนจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (สกท.) ในปี 2563 มีจ านวน 1 
โครงการ รวมมูลค่า 2,476 ล้านบาท  

- บริษัทเลนซิง (Lenzing) ผู้ผลิตเส้นใยเซลลูโลสชั้นน าของออสเตรียเป็นบริษัทที่ได้รับ
การส่งเสริมจาก BOI ภายใต้นโยบายส่งเสริมการลงทุนเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบคลัสเตอร์ 
ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน 2560 โดยตอบรับมติไปในวันที่ 11 กรกฏาคม 2560 ปัจจุบันด าเนินกิจการ
ภายใต้ชื่อบริษัท เลนซิ่ง (ไทยแลนด์) จ ากัด เพ่ือด าเนินกิจการผลิต Lyocell Fibre ก าลังการผลิต 
100,000 ตัน/ปี เงินลงทุน 11,157 ล้านบาท มีการจ้างงานคนไทย 317 คน ต่างชาติ 10 คน โครงการ
ตั้งอยู่ที่เขตอุตสาหกรรมของบริษัท 304 อินดัสเตรียลปาร์ค ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ ปราจีนบุรี  
อยู่ระหว่างด าเนินการจัดตั้งฐานการผลิต  

- ในส่วนของการลงทุนของไทยในออสเตรีย ในปี 2559 บริษัท เอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) 
ของไทยได้ซื้อกิจการบริษัทซีเดล กรุ๊ป (Seidel Group) ของออสเตรียโดยสมบูรณ์ (ร้อยละ 100) โดย
บริษัท ซีเดล กรุ๊ป เป็นบริษัทผลิตชิ้นส่วนและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่มีโรงงานทั้งในออสเตรีย สโลวาเกีย 
สโลวีเนีย และฮังการี มีพนักงานรวม 700 คน มีรายได้จากการประกอบการ ปีละประมาณ 90 ล้านยูโร 
ทั้งนี้ บริษัทเอสวีไอ จ ากัด (มหาชน) ตั้งเป้าจะเพ่ิมรายได้จาก การประกอบการไว้ที่ 400 ล้านยูโรต่อปีด้วย  

- นอกจากนี้ ในปี 2560 บริษัท ยู ซิตี้ ของไทย ได้เข้าลงทุนในกลุ่มเครือโรงแรม Vienna 
House ของออสเตรีย เป็นมูลค่า 330 ล้านยูโร ส่งผลให้บริษัท ยู ซิตี้ เป็นเจ้าของเครือโรงแรมซึ่งมี
สาขา 32 แห่ง ในยุโรป และ 26 แห่ง ในเอเชียและตะวันออกกลาง 
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- ในปี 2553 บริษัท S&P ได้ลงทุนตั้งร้านอาหารภัทราขึ้นในใจกลางกรุงเวียนนา 
ให้บริการอาหารไทยระดับสูงในลักษณะ fine-dining ซึ่งได้ช่วยยกระดับและเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดี
ของอาหารไทยต่อชาวออสเตรียได้อย่างดียิ่ง 

1.4  การท่องเที่ยว 
ในปี 2562 มีนักท่องเที่ยวชาวออสเตรียเดินทางมาประเทศไทย จ านวน 35,524 คน 

ในขณะที่ชาวไทยมาออสเตรียประมาณ 50,394 คน  
ชุมชนไทยในสาธารณรัฐออสเตรีย มีคนไทยในสาธารณรัฐออสเตรียจ านวน 5,200 กว่าคน 

เป็นนักเรียนประมาณ 80 คน ที่เหลือเป็นแรงงานและแม่บ้าน ออสเตรียมีร้านอาหารไทย 29 ร้าน 
(คนไทยเป็นเจ้าของร้อยละ 90) ร้านนวดและสปาเกือบ 40 ร้านเครือข่ายคนไทยที่ส าคัญ ได้แก่ 
สมาคมไทย-ออสเตรีย สมาคมเพ่ือนไทย (เน้นการช่วยเหลือหญิงไทยและคนไทยในออสเตรีย  
ให้สามารถช่วยเหลือตัวเองและพ่ึงพากันได้มากขึ้น) และกลุ่มนักเรียนและนักวิจัยไทยในออสเตรีย 
นอกจากนี้ ยังมีวัดไทย 8 แห่ง ได้แก่ (1) วัดไทยออสเตรียธรรมาราม กรุงเวียนนา (2) วัดไทยอินส์บรุค 
เมืองอินส์บรุค (3) วัดพุทธธรรม เมืองกราซ (Graz) (4) วัดแสงธรรมปทีป เมืองคลาเกนฟูร
(Klagenfurt) (5) วัดญาณสังวร กรุงเวียนนา (6) วัดพุทธออสเตรีย กรุงเวียนนา (7) วัดพุทธออสเตรีย 
เมืองลินซ์ (Linz) และ (8) วัดไทยสามัคคีวราราม-ทิโรล รัฐทิโรล (Tirol) 

1.5 ความร่วมมือด้านอ่ืน ๆ  
1.5.1  ความร่วมมือด้านการศึกษา  

ความร่วมมือด้านการศึกษาเป็นสาขาความร่วมมือระหว่างไทยกับออสเตรีย  
ที่เป็นรูปธรรมมากที่สุด ที่ผ่านมามีการจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และศิลปะ โดยได้ด าเนินโครงการต่าง ๆ มาตั้งแต่ปี 2527 อาทิ การมอบทุนการศึกษา  
ในระดับปริญญาเอกและทุนวิจัยหลังปริญญาเอกเป็นประจ าทุกปี  

นอกจากนี้ ในปี 2557 สาธารณรัฐออสเตรียร่วมกับประเทศไทยและประเทศ 
ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม) ได้จัดตั้ง 
เครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยอาเซียนกับมหาวิทยาลัยในยุโรป (ASEAN-European 
Academic University Network หรือ ASEA-UNINET) โดยมีไทยเป็นศูนย์กลางของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ มีสมาชิกรวม 84 สถาบันจาก 18 ประเทศ มีวัตถุประสงค์เพ่ือสร้างเครือข่าย  
การด าเนินกิจกรรมความร่วมมือด้านวิชาการ เทคโนโลยี และศิลปะร่วมกันกับมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
ในประเทศสมาชิก ซึ่งรวมไทย สาธารณรัฐออสเตรีย ประเทศสมาชิกอาเซียน และประเทศในภูมิภาค
ยุโรปอ่ืน (สาธารณรัฐเช็ก สหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนี สาธารณรัฐอิตาลี สาธารณรัฐเฮลเลนิก 
สาธารณรัฐโปรตุเกส สาธารณรัฐสโลวัก ราชอาณาจักรสเปน สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน และ
สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน) 
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ในด้านการอาชีวศึกษา สาธารณรัฐออสเตรียเริ่มต้นความร่วมมือด้าน 
การอาชีวศึกษากับไทยนับตั้งแต่ปี 2512 โดยจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ ซึ่งฝ่ายออสเตรียให้  
ความช่วยเหลือทางวิชาการ เครื่องจักร และการฝึกอบรม เพ่ือผลิตช่างเทคนิคที่ได้มาตรฐานเมื่อ
ปลายปี 2559 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบได้เปิดตัวหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงสาขาเทคโนโลยี
ระบบขนส่งบนรางเป็นที่แรกในประเทศไทย ซึ่งเป็นผลมาจากความร่วมมือกับสถาบันการศึกษา  
ในยุโรป ผู้ประกอบการด้านระบบขนส่งบนราง และภาคเอกชนที่ด าเนินงานด้านเทคโนโลยีระบบราง 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือผลิตช่างเทคนิคด้านการขนส่งระบบรางในประเทศไทย โดยสาขาเฉพาะทาง  
ที่สาธารณรัฐออสเตรียมีศักยภาพ ได้แก่ สวิตช์สลับราง (railway switcher) และการบ ารุงรักษาราง 
(railway maintenance) 

1.5.2  ความร่วมมือในด้านเมืองอัจฉริยะและการบริหารจัดการเมือง หน่วยงานของไทย 
อยู่ระหว่างการหารือกับกรุงเวียนนาเพ่ือศึกษาความเป็นไปได้ที่จะร่วมมือในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ  

 
2. ความตกลงท่ีส าคัญกับประเทศไทย 

ความตกลงที่ได้ลงนามแล้ว 7 ฉบับ 
2.1  ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการ (ลงนามเมื่อ 25 เมษายน 

2509) 
2.2  ความตกลงว่าด้วยการบริการเดินอากาศ (ลงนามเมื่อ 11 เมษายน 2516) 
2.3  ความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตราแก่ผู้ถือหนังสือเดินทางทูตและราชการ 

(ลงนามเมื่อ 26 เมษายน 2524) 
2.4  อนุสัญญาว่าด้วยการเว้นการเก็บภาษีซ้อนและการป้องกันการเลี่ยงรัษฎากรในส่วนที่

เกี่ยวกับภาษีเก็บจากเงินได้และจากทุน (ลงนามเมื่อ 8 พฤษภาคม 2528) 
2.5  ความตกลงว่าด้วยการโอนตัวผู้กระท าผิดและความร่วมมือในการบังคับให้เป็นไปตาม 

ค าพิพากษาในคดีอาญา (ลงนามเมื่อ 8 กันยายน 2535) 
2.6  ความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการรถไฟ (ลงนามเมื่อ 23 มีนาคม 2539) 
2.7  ความตกลงปฏิบัติต่างตอบแทนว่าด้วยการใช้วิทยุสมัครเล่น (แลกเปลี่ยนหนังสือ

ระหว่างกันเมื่อเดือนเมษายน 2545) 
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นโยบายประเทศไทย 4.0 

 
นโยบายประเทศไทย 4.0 เป็นวิสัยทัศน์เชิงนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการปรับเปลี่ยน

โครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลัก คือ (1) เปลี่ยนจาก 
การผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม (2) เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศ ด้วย
ภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม และ  
(3) เปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ประเทศไทย 4.0 มุ่งพัฒนา
วิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา แล้วต่อยอด
ในกลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย ดังนี้  

1.  กลุ่มอาหาร เกษตร และเทคโนโลยีชีวภาพ เช่น สร้างเส้นทางธุรกิจใหม่ส าหรับวิสาหกิจ
เริ่มต้นด้านเทคโนโลยีการเกษตร เทคโนโลยีอาหาร เป็นต้น 

2.  กลุ่มสาธารณสุข สุขภาพ และเทคโนโลยีทางการแพทย์ เช่น พัฒนาเทคโนโลยีสุขภาพ 
เทคโนโลยีการแพทย์ สปา เป็นต้น 

3.  กลุ่มเครื่องมือ อุปกรณ์อัจฉริยะ หุ่นยนต์ และระบบเครื่องกลที่ใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์
ควบคุม เช่นเทคโนโลยีหุ่นยนต์ เป็นต้น 

4.  กลุ่มดิจิตัล เทคโนโลยีอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อและบังคับอุปกรณ์ต่าง ๆ ปัญญาประดิษฐ์
และเทคโนโลยีสมองกลฝังตัว เช่น เทคโนโลยีด้านการเงิน อุปกรณ์เชื่อมต่อออนไลน์โดยไม่ต้องใช้คน 
เทคโนโลยีการศึกษา อี–มาร์เก็ตเพลส อี–คอมเมิร์ซ เป็นต้น 

5.  กลุ่มอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ วัฒนธรรม และบริการที่มีมูลค่าสูง เช่น เทคโนโลยี  
การออกแบบธุรกิจไลฟ์สไตล์ เทคโนโลยีการท่องเที่ยว การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริการ เป็นต้น 

 

โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี 

 
อีอีซีเป็นการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ในเขต 3 จังหวัด คือ ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา เพื่อยกระดับ

การพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย 4.0 และต่อยอดความส าเร็จของแผนพัฒนาเศรษฐกิจภาค
ตะวันออก หรือ Eastern Seaboard ซ่ึงด าเนนิมาตลอดกวา่ 30 ปีท่ีผา่นมา 

อีซีก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม 
โดยมีการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพรองรับการลงทุน และ
การพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอ านวยความสะดวกต่างๆ ในพ้ืนที่ ร วมทั้งการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี เพ่ืออนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไทย EEC 
ประกาศเขตส่งเสริมเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยนักลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี 
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และสิทธิประโยชน์ด้านอ่ืน ๆ รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจอีกด้วย โดยได้มี
การประกาศรายชื่อเขตส่งเสริมเพ่ือกิจการพิเศษที่ประกาศแล้ว ได้แก่ เขตส่งเสริมรูปแบบนิคม
อุตสาหกรรม จ านวน 21 แห่ง เขตส่งเสริมรูปแบบอุตสาหกรรมเป้าหมายพิเศษเฉพาะด้าน (Cluster) 
จ านวน 2 แห่ง  

อีอีซีก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย 12 อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ 
อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรม 
การแปรรูปอาหาร อุตสาหกรรมท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรม
หุ่นยนต์ อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมเชื้อเพลิง
ชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมการป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรม 
การพัฒนาบุคลากรและการศึกษา 

ด้านการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา อีอีซีได้ศึกษาความต้องการแรงงานทั้งในระดับอาชีวะ
และปริญญาตรีในทุกอุตสาหกรรมกลุ่มงาน เพ่ือวางแผนพัฒนาบุคลากรกับความต้องการ โดย  
ผลการศึกษาพบว่า27 ระหว่างปี 2562-2566 มีความต้องการแรงงาน จ านวน 475,668 อัตรา 
ประกอบด้วยกลุ่มงานด้านดิจิทัล สัดส่วนสูงถึงร้อยละ 24 (116,222 คน) ด้านโลจิสติกส์ ร้อยละ 23 
(109,910 คน) ด้านอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ร้อยละ 12 (58,288 คน) เป็นต้น โดยอีอีซีบูรณาการ  
การท างานระหว่าง 3 กระทรวง คือ กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์์วิจัยและ
นวัตกรรม และกระทรวงแรงงาน พัฒนาการเรียนการสอนให้ตรงกับความต้องการของ
ภาคอุตสาหกรรม เน้นการพัฒนาการศึกษาพ้ืนฐานและภาษา สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ
อุตสาหกรรมและเครือข่ายสถานศึกษา พัฒนาระบบนิ เวศการศึกษาใหม่ สนับสนุนศูนย์เครือข่าย  
การเรียนรู้ และร่วมพัฒนาการผลิต 4.0 และ 5G ทั้งนี้ เพ่ือสร้างความพร้อมให้ก าลังคนมีความรู้
ความสามารถเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมเป้าหมาย ในขณะเดียวกันจะสร้าง
โอกาสให้ผู้ประกอบการในการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่ๆ ที่ ใช้เทคโนโลยีเพ่ือปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ผลิตที่ท าให้สามารถบริหารจัดการห่วงโซ่การผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นเพ่ืออนาคตที่ยั่งยืน
ของประเทศไทย  
  

                                           
27 ส านักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก, การพัฒนาทักษะบุคลากรตามแนวทาง EEC 
Model, [ออนไลน]์, 2561, แหล่งที่มา: https://www.eeco.or.th/th/eec-model. 
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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) 

  
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561-2580) จัดท าขึ้นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 

ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
เพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2560 เป็น
ยุทธศาสตร์ชาติฉบับแรกของประเทศไทย ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน าไปสู่
การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียง”  

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ก าหนดประเด็นการพัฒนารวม 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน (3) ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับเปลี่ยน
ค่านิยมและวัฒนธรรม การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน28 มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้น
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ (1) “ต่อยอดอดีต” 
โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทาง
ทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ในด้านอ่ืน ๆ 
น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ เศรษฐกิจและ
สังคมโลกสมัยใหม่ (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้าง พ้ืนฐานของ
ประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  
(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ รวมถึง
ปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับ 
อนาคต บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐ ให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและ 

                                           
28 ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ, ยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี พ.ศ. 2561-2580, 
(กรุงเทพมหานคร: ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ).  
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การลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี  รวมถึงการเพ่ิมขึ้นของ 
คนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์มีเป้าหมายในการ
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบ  
ต่อสังคมและผ้์อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลัก
คิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่  21 โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม พัฒนาการเรียนรู้   
เชิงบูรณาการที่เน้นการลงมือปฏิบัติ มีทักษะสื่อสาร ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม และอนุรักษ์ภาษา 

ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเอง อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทย
ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่ และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัด
ของตนเอง 
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นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว 
(Bio-Circular-Green Economy) 

 
นโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green 

Economy) คือโมเดลในการพัฒนา 3 เศรษฐกิจไปพร้อมกัน ได้แก่  
1.  เศรษฐกิจชีวภาพ (Bioeconomy) คือ การน าทรัพยากรชีวภาพมาผลิตให้คุ้มค่าที่สุด 

โดยใช้เทคโนโลยีช่วย  
2.  เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) คือ การใช้ทรัพยากรให้คุ้มค่าที่สุด สามารถ

น ากลับมาใช้ใหม่ได้  
3.  เศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) คือ การสร้างนวัตกรรมและจัดการสภาพสังคม  

ให้กระทบสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด เพ่ือให้เกิดการขับเคลื่อนประเทศไทยอย่างเป็นรูปธรรม สร้างความมั่นคง
ด้านอาหาร สาธารณสุข พลังงาน และการจ้างงาน และความยั่งยืนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  

BCG Mode29 มีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development 
Goals: SDGs) และสอดรับกับหลักการของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficient Economy 
Philosophy: SEP) ซึ่งเป็นหลักส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของไทย โดย BCG Model  
ท าหน้าที่บูรณาการการพัฒนาตั้งแต่ต้นน้ าถึงปลายน้ า ใช้องค์ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม สร้างมูลค่าเพ่ิมจากฐานความหลากหลายของทรัพยากรชีวภาพและวัฒนธรรม  
ด้วยกลไกจตุภาคี คือ รัฐ-เอกชน-วิชาการ-ประชาชน 

โมเดล BCG Model มุ่งยกระดับความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนให้กับ 4 อุตสาหกรรม
เป้าหมาย (S-curves) ได้แก่ สาขายุทธศาสตร์เกษตรและอาหาร สาขายุทธศาสตร์สุขภาพและ
การแพทย์ สาขายุทธศาสตร์พลังงาน วัสดุ และเคมีชีวภาพ และสาขายุทธศาสตร์ การท่องเที่ยวและ
เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ซึ่ง สาขายุทธศาสตร์ทั้ง 4 สาขาข้างต้นมีผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
(GDP) ในปี 2561 สูงถึง 3.4 ล้านล้านบาท หรือคิดเป็นร้อยละ 21 ของ GDP ทั้งหมด และมีการจ้าง
แรงงานรวมกันสูงถึง 16.5 ล้านคน หรือประมาณครึ่งหนึ่งของการจ้างงานรวมของประเทศ 
 

                                           
29 กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและนวัตกรรม, ยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศไทยด้วย
โมเดลเศรษฐกิจ BCG พ.ศ. 2564-2569, (กรุงเทพมหานคร: กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยัและ
นวัตกรรม). 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ–สกุล นางสาวชมพูนุช ชมภูค า 
 
ประวัติการศึกษา – อักษรศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับสอง)  

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เอกภาษาเยอรมัน โทภาษาอังกฤษ 
 – รัฐศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมอนเทเรย์ สหรัฐอเมริกา 

ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ 
 
ประวัติการท างาน 

พ.ศ. 2537  เจ้าหน้าที่การทูต 3 ส านักงานปลัดกระทรวง  
กระทรวงการต่างประเทศ 

พ.ศ. 2538–พ.ศ. 2540 ลาศึกษาต่อในระดับปริญญาโท ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
พ.ศ. 2540 เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองสนเทศเศรษฐกิจ  

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 
พ.ศ. 2546 เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออก

กลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ 
พ.ศ. 2548 เจ้าหน้าที่การทูต 6 กองตะวันออกกลาง กรมเอเชียใต้ ตะวันออก

กลางและแอฟริกา กระทรวงการต่างประเทศ  
พ.ศ. 2551 เจ้าหน้าที่การทูต 6 สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ  
 กระทรวงการต่างประเทศ 
พ.ศ. 2552 เจ้าหน้าที่การทูต 6 ส านักนโยบายและแผน ส านักงานปลัดกระทรวง  
 กระทรวงการต่างประเทศ 
พ.ศ. 2553 เจ้าหน้าที่การทูต 6 ส านักงานรัฐมนตรี กระทรวงการต่างประเทศ 
พ.ศ. 2555–พ.ศ. 2557 เลขานุการเอก สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา  
พ.ศ. 2557–พ.ศ. 2559  ที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 
พ.ศ. 2559–พ.ศ. 2560 นักการทูตช านาญการ (ที่ปรึกษา) กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน  
 กระทรวงการต่างประเทศ 
พ.ศ. 2560–พ.ศ. 2562  นักการทูตช านาญการพิเศษ กองเศรษฐกิจ กรมอาเซียน 
 

ต าแหน่งปัจจุบัน อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเวียนนา 


