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Soft Power 

นิยาม  soft power (อํานาจละมุน หรอื อํานาจแบบอ่อน) หมายถงึอํานาจในการชกัจงูหรอืโน้ม
น้าวประเทศอื+นใหป้ฏบิตัติามที+ตนประสงค ์โดยการสรา้งเสน่ห ์ภาพลกัษณ์ ความชื+นชม และความสมคัร
ใจพรอ้มที+จะร่วมมอืกนัต่อไป อํานาจแบบนี9จะไดร้บัการยอมรบัมากกว่าอํานาจแบบแขง็ (hard power) 
หรอือํานาจเชงิบงัคบัอยา่งอํานาจทางทหาร  

องคป์ระกอบ soft power มกัมาจากทรพัยากรสําคญั 3 ประการ  
• วฒันธรรม (culture)  
• ค่านิยม (values)  
• นโยบายต่างประเทศ (foreign policy) 

 

หลกัการและเหตผุล 

ในปจัจุบัน หลายประเทศได้หันมาขยายอิทธิพลของตนไปยังภูมิภาคต่างๆ โดยอาศัย 

soft power (อํานาจละมุน หรอื อํานาจแบบอ่อน) มากยิ+งขึ9น soft power มลีกัษณะสําคญัอยู่ที+การชกัจงู

หรอืการโน้มน้าวประเทศอื+นใหป้ฏบิตัติามความประสงค์ โดยสรา้งเสน่ห์ ภาพลกัษณ์ ความชื+นชม และ

ความสมคัรใจพรอ้มที+จะรว่มมอืกนัต่อไป อํานาจในลกัษณะนี9มกัเป็นที+ยอมรบัมากกว่าการใชอ้ํานาจแบบ

แขง็ (hard power) หรอือํานาจในเชงิบงัคบัดงัเช่นในมติทิางทหาร 

Joseph Nye นักวชิาการชั 9นนําที+เสนอกรอบแนวคดินี9ไดร้ะบุว่า soft power ประกอบไปดว้ย

ทรพัยากรสําคญั 3 ประการ ได้แก่ วฒันธรรม (culture) ค่านิยม (values) และนโยบายต่างประเทศ

(foreign policy) ในกรณีของสหรฐัอเมรกิาจะเหน็ได้ว่ามทีรพัยากรเชงิ soft power ที+เขม้แขง็ อาท ิ

วฒันธรรมที+เสนอผ่านภาพยนตร์ฮอลลวีูด ค่านิยมประชาธปิไตย สทิธิมนุษยชน ตลอดจนการค้าเสร ี

ซึ+งกลายมาเป็นพื9นฐานทางนโยบายต่างประเทศของสหรฐัฯ ไม่ว่าจะเป็นการสนับสนุนและกดดนัเพื+อ

ประชาธปิไตย การเรยีกรอ้งและปกป้องสทิธมินุษยชน และการผลกัดนัการคา้เสร ีเป็นตน้ 

ในเอเชยี ประเทศมหาอํานาจอยา่งจนี ญี+ปุน่ และเกาหลใีต้ นับเป็นประเทศที+มคีวามโดดเด่นใน

การดําเนินนโยบายด้าน soft power ต่อประเทศอื+นๆ โดยเฉพาะต่อประเทศอาเซยีนที+ปจัจุบนัได้

กลายเป็นเวททีดสอบและแข่งขนัดา้น soft power ของทั 9ง 3 ประเทศ ดงัเหน็ไดจ้ากตวัอย่างของ 

การก่อตั 9งสถาบนัขงจื+อ และศูนยว์ฒันธรรมในกรณีของจนี การส่งออกละครซรีสีแ์ละดารานักรอ้งในกรณี

ของเกาหลใีต้ ตลอดจนการต์ูนหรอือาหารในกรณีของญี+ปุ่น เป็นต้น ในดา้นนโยบายต่างประเทศกม็กีาร

แข่งขนักนัเพิ+มบทบาทและอทิธพิล ดงัจะเหน็ไดจ้ากการเดนิทางเยอืนในระดบัผูนํ้า การเขา้ร่วมประชุม
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ต่างๆ การมขี้อริเริ+ม (initiative) และข้อเสนอความร่วมมือต่างๆ อันรวมถึงการสร้างทางรถไฟเพื+อ

เชื+อมโยงอาเซยีน One Belt, One Road การใหค้วามช่วยเหลอืเพื+อการพฒันา (Official Development 

Assistance หรอื ODA) ตลอดจนธนาคารการลงทุนด้านโครงสร้างพื9นฐานแห่งเอเชีย (Asia 

Infrastructure Investment Bank หรอื AIIB) ที+เสนอโดยจนี เป็นตน้  

โดยนัยนี9 จะเห็นว่าไทยควรมกีารรบัมอืและตอบสนองต่อนโยบายการเพิ+ม soft power  

ในด้านต่างๆ ของชาติเหล่านี9อย่างเหมาะสม โดยเฉพาะในส่วนของปรากฏการณ์การไหลบ่าของ

วฒันธรรมสมยันิยมรปูแบบต่างๆ อาท ิละคร ภาพยนตร ์การต์ูน นักรอ้ง แฟชั +น ฯลฯ ซึ+งลว้นสะทอ้นให้

เหน็ว่า soft power ของจนี ญี+ปุน่ และเกาหลใีตไ้ดแ้ผ่ขยายเขา้มายงัอาเซยีนและไทยอยา่งเขม้ขน้ 

ในขณะเดียวกัน วัฒนธรรมสมยันิยมของไทย ไม่ว่าจะเป็นละคร ภาพยนตร์ อาหารไทย  

มวยไทย เริ+มได้รบัความนิยมจากชาตต่ิางๆ มากขึ9น โดยเฉพาะในประเทศจนีและกลุ่มประเทศอาเซยีน 

กล่าวได้ว่า วฒันธรรมสมยันิยมเหล่านี9สามารถช่วยสร้างภาพลกัษณ์เสน่ห์และความชื+นชมต่อไทยใน

สายตาของประเทศอื+นได้และสามารถที+จะเสรมิสรา้ง soft power ของไทยได้หากเรามยีุทธศาสตรท์ี+

เหมาะสม ในกรณีนี9 ละครไทยนับว่าเป็นวฒันธรรมสมยันิยมสําคญัที+ได้รบัความนิยมในประเทศเพื+อน

บา้นใกลเ้คยีงอยา่งลาว กมัพชูา และพมา่มาเป็นระยะเวลานาน และมแีนวโน้มจะไดร้บัความนิยมมากขึ9น 

จงึควรมกีารศกึษาวเิคราะหแ์ละกําหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาวฒันธรรมสมยันิยมสู่ soft power ดว้ย 

จากความสําคัญข้างต้น สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยโครงการ  

“จบัตาอาเซยีน” (ASEAN Watch) จงึจดัการสมัมนาขึ9นในวนัศุกรท์ี+ 17 กุมภาพนัธ ์2560 ณ โรงแรมเดอะ

สุโกศล กรุงเทพฯ โดยแบ่งเป็น 2 ช่วง ในช่วงแรกเป็นการสมัมนาสาธารณะ หวัขอ้ “ยุทธศาสตร ์Soft 

Power ของไทย: บทเรียนจากจีน ญี�ปุ่ น และเกาหลีใต้สู่การประยุกต์ใช้ของไทย” เพื+อเผยแพร่

ผลงานวจิยัตลอดจนนําเสนอบทเรยีนการดําเนินนโยบาย soft power ของจนี ญี+ปุ่น และเกาหลใีต้ อนั

สามารถนําไปสู่การประยกุตใ์ชเ้ชงินโยบายที+เกี+ยวกบั soft power ของไทย 

รายงานผลการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ที+นําเสนอในช่วงแรกนี9มจีํานวน 2 เรื+อง เรื+องแรก “นโยบาย 

Soft Power ต่ออาเซยีนของญี �ปุ่น จนีและเกาหลใีต้: นัยและบทเรยีนสําหรบัประเทศไทย” โดย รศ.ดร. 

กติต ิ ประเสรฐิสุข จากคณะรฐัศาสตร ์มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์โครงการวจิยันี9มุ่งวเิคราะหก์ารดําเนิน

นโยบายและทรพัยากรดา้น soft power ของทั 9ง 3 ประเทศต่อประเทศอาเซยีน ตลอดจนเสนอแนะเชงิ

นโยบายในการรบัมอืและการประยกุตใ์ชข้องประเทศไทย 

เรื+องที+สองคอื “การศึกษาเรื �องการบรโิภคละครโทรทศัน์ไทยในกลุ่มประเทศอาเซยีน: ศึกษา

กรณีในประเทศพม่า กัมพูชาและเวียดนาม” โดย ผศ.ดร.อัมพร จิร ัฐติกร จากคณะสังคมศาสตร ์

มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ โครงการวจิยันี9แสดงตวัอย่างที+เป็นรูปธรรมในด้าน soft power ของไทย  
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ผ่านละครโทรทศัน์ไทยที+ได้รบัความนิยมในประเทศเพื+อนบา้น ซึ+งถอืเป็นทรพัยากรที+มศีกัยภาพในการ

เสรมิสรา้งเสน่หข์องไทยต่อประชาชนในประเทศเพื+อนบา้นไดอ้กีแนวทางหนึ+ง  

ขณะที+การสมัมนาในช่วงที+สองหรอืในช่วงบ่ายเป็นสมัมนาโต๊ะกลมเชงินโยบาย (TRF-ASEAN 

Policy Round Table) หวัขอ้ “ยุทธศาสตร ์soft power ของไทย” เพื+อระดมสมองและอภปิราย

เกี+ยวกบัยุทธศาสตรแ์ละนโยบายดา้น soft power ของไทย ซึ+งเป็นการอภปิรายและนําเสนอขอ้คดิเหน็

จากผู้แทนจากภาคส่วนที+เกี+ยวขอ้งมาเป็นผู้นําสนทนา (lead speakers) เพื+อนําเสนอยุทธศาสตรแ์ละ

นโยบาย soft power ของไทยผ่านการสงัเคราะหบ์ทเรยีน soft power จากจนี ญี+ปุ่นและเกาหลใีต้ ซึ+ง

เป็นการอภปิรายต่อยอดจากรายงานผลวจิยัทั 9ง 2 เรื+องดงักล่าวขา้งตน้  

ทั 9งนี9 ด้วยเหน็ว่าประเทศไทยมศีกัยภาพในการพฒันา soft power จากทรพัยากรด้านนี9ที+มี

หลากหลาย และปจัจุบนั ไทยกําลงัมุ่งสู่ยุทธศาสตร์ 4.0 จงึเป็นช่วงเวลาที+เหมาะสมในการพจิารณา

ศกัยภาพที+มแีละบรูณาการยทุธศาสตรน์โยบาย และแนวทางดา้น soft power ของไทยใหช้ดัเจน  

วตัถปุระสงค ์

1. เพื+อเผยแพร่ความรูค้วามเขา้ใจสู่สาธารณะเกี+ยวกบั soft power ของจนี ญี+ปุ่น และเกาหลใีต้ที+มี

ต่ออาเซยีนและไทย  
2. สงัเคราะหบ์ทเรยีนเกี+ยวกบั soft power ของจนี ญี+ปุ่น และเกาหลใีต้ อนัจะช่วยเป็นแนวทางใน

การประยกุตใ์ชข้องไทย ตลอดจนการรบัมอื soft power จากประเทศเหล่านี9ไดอ้ยา่งเหมาะสม 
3. อภปิรายและระดมความคดิเหน็เกี+ยวกบัยทุธศาสตรแ์ละการพฒันา soft power ของไทย 
4. นําเสนอขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเกี+ยวกบัยุทธศาสตร ์soft power ของไทยต่อหน่วยงานที+

เกี+ยวขอ้ง  

กลุ่มเป้าหมาย 

ภาคเชา้: ผู้แทนจากภาครฐั ภาคเอกชน นักวชิาการ สื+อสารมวลชน นิสิตนักศึกษา และประชาชน

ผูส้นใจทั +วไปประมาณ 150 คน 

ภาคบ่าย: ทรงคุณวุฒจิากหน่วยงานภาครฐั ภาคเอกชน ภาควชิาการ และภาคประชาสงัคม ประมาณ 

80 คน  
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สรปุประเดน็แนวทางสู่ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
จากการอภปิรายและระดมความคดิเหน็ของผู้นําการอภปิราย (lead speakers) ซึ+งประกอบ 

ดว้ยผู้นําหน่วยงานราชการ ผู้ทรงคุณวุฒจิากภาครฐั นักวชิาการและผู้มเีกี+ยวขอ้ง (stakeholders) จาก

ภาคเอกชน ได้ให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะอย่างชัดเจนเกี+ยวกับการส่งเสริมและการดําเนินนโยบาย       

soft power ของไทย จงึใครข่อสรปุเป็นประเดน็ต่างๆ ดงัต่อไปนี9  
 

1) ทรพัยากร soft power ของไทยที�มีศกัยภาพในการส่งเสริมภาพลกัษณ์ของไทยในเวทีโลก 

- ไทยมทีรพัยากร soft power พอสมควร ไม่ว่าจะเป็นอาหาร ละครและภาพยนตร ์มวยไทย 

ตลอดจนวฒันธรรมอื+นๆ  (เช่น การฟ้อนราํ) ซึ+งทําใหค้นต่างประเทศรบัรูถ้งึเอกลกัษณ์ของไทย 

ทั 9ง นี9  สามารถสอดแทรกเสน่ห์ของไทยในด้านที+ เกี+ ยวข้องในทรัพยากรดังกล่าวได ้ 

(ดเูพิ+มเตมิในขอ้ 2 ดา้นล่างนี9) 

- การส่งเสรมิวฒันธรรมเป็นหนึ+งในยุทธศาสตรป์ระเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) โดยกระทรวง

วฒันธรรมเน้นส่งเสรมิวฒันธรรมผ่านงานเทศกาลและอเีวนต์ต่างๆ รวมถงึสนับสนุนภาพยนตร์

ไทยที+มคีุณภาพและสะทอ้นค่านิยมหลกัของสงัคมไทย 

- ไทยยงัม ีeconomic soft power ผ่านการให้ความช่วยเหลือทางการเงนิแก่ประเทศ 

เพื+อนบา้น เช่น การใหเ้งนิกูด้อกเบี9ยตํ+าเพื+อก่อสรา้งโครงสรา้งพื9นฐาน 

- ไทยสนับสนุนการแลกเปลี+ยนทางวิชาการผ่านการให้ทุนการศึกษาแก่นักศึกษาจากประเทศ

เพื+อนบา้นเพื+อส่งเสรมิความเขา้ใจและการเรยีนรูร้ะหว่างกนั    

- ไทยอาจส่งเสรมิ soft power ผ่านแนวคดิที+สามารถแสดงเอกลกัษณ์ของประเทศ เช่น เศรษฐกจิ

พอเพยีง ปรชัญาเชงิพุทธ เป็นตน้ 

2) เครื�องมือในการส่งเสริม soft power ของไทย 

- การส่งเสรมิ soft power ต้องมยีุทธศาสตรแ์ละวสิยัทศัน์ที+ชดัเจน เน้นการสรา้งแบรนดป์ระเทศ

ไทย (Brand Thailand) และสื+อสารกบัต่างประเทศอยา่งต่อเนื+อง 

- ไทยสามารถส่งเสรมิ soft power ผ่านละครและภาพยนตรท์ี+สะทอ้นถงึความเป็นไทยในทางบวก

ห รื อ แ ส ด ง ถึ ง คุ ณ ลัก ษ ณ ะ ที+ แ ต ก ต่ า ง จ า ก ป ร ะ เ ท ศ อื+ น  เ ช่ น  ค ว า ม เ ป็ น สั ง ค ม ที+ 

ผ่อนคลายและมอีารมณ์ขนัเหมอืนในกรณภีาพยนตรเ์รื+องพี+มากพระโขนงและกวนมนึโฮ 

- ไทยสามารถส่งเสรมิวฒันธรรมและคุณค่าความเป็นไทยผ่านงานเทศกาลต่างๆ ในต่างประเทศ 

เช่น เทศกาลภาพยนตรไ์ทย เทศกาลอาหารไทย รวมถงึจดัแคมเปญโดยใชท้รพัยากรที+โดดเด่น

ให้เป็นประโยชน์ เช่น การส่งเสรมิการท่องเที+ยวเชงิสุขภาพผ่านอาหารไทยที+มกัอุดมไปด้วย

สมนุไพรที+ดต่ีอสุขภาพ 
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- ภาคเอกชนมสี่วนสําคญัในการส่งเสรมิ Soft power ผ่านละครและภาพยนตร ์รวมทั 9งต่อยอดให้

ดารานักแสดงที+ผู้ชมในต่างประเทศชื+นชอบเป็นทูตวฒันธรรม นอกเหนือไปจากการเดนิทางโป

รโมทละครและภาพยนตร์ในต่างประเทศ รวมทั 9งสนับสนุนการพฒันาบทละครและภาพยนตร์

ไทยใหส้อดคลอ้งกบับรบิทของประเทศนั 9นมากขึ9น 

- มวยไทยเป็น soft power ที+มศีกัยภาพมาก รฐัควรสนับสนุนมวยไทยดว้ยการสอดแทรกเรื+องราว

ประวตัิความเป็นมาและแง่มุมทางจติวญิญาณของมวยไทย ผสมผสานกบัความเป็นกีฬาและ

ศลิปะการต่อสู ้

3) ปัญหา อปุสรรค และผลกระทบของการใช้นโยบาย soft power ของไทย 

- การดาํเนินนโยบายทาง soft power ยงัขาดการบูรณาการหน่วยงานต่างๆ ทั 9งภาครฐัและเอกชน

ไม่ไดท้ํางานเชื+อมโยงกนัอย่างเป็นรูปธรรม ภาครฐัอาจมภีาพลกัษณ์ที+ค่อนขา้งอนุรกัษ์นิยม ทํา

ให้ไม่สามารถดงึดูดความร่วมมอืจากเอกชน นอกจากนี9 ยงัไม่มเีวทปีระชุมที+เปิดโอกาสให้กบั

หน่วยงานต่างๆ ที+รบัผดิชอบดา้น soft power ไดห้ารอืกนัในระยะยาว 

- การส่งเสรมิ soft power ของไทยยงัขาดการพฒันาเชงิลกึ เช่น กรณกีารส่งเสรมิอาหารไทยผ่าน

การรบัรองดว้ยตราเครื+องหมายหรอืสญัลกัษณ์ ควรกําหนดมาตรฐานใหค้รอบคลุมอาหารไทยที+มี

ความหลากหลายมากและควรไดร้บัการประเมนิและรบัรองจากผูเ้ชี+ยวชาญระดบันานาชาต ิ

- ไทยยงัใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรดา้นละคร ภาพยนตร ์และดารานักแสดงที+ไดร้บัความนิยมทั 9ง

ต่างประเทศน้อยกว่าที+ควร อกีทั 9งยงัไมไ่ดร้บัการสนบัสนุนจากภาครฐัเท่าใดนกั 

- เนื9อหาของละครไทยยงัไม่มคีวามซบัซ้อนและหลากหลาย บางเรื+องไม่มีลกัษณะเป็นสากล 

หรอืไมม่คีุณภาพเพยีงพอเมื+อเทยีบกบัละครเกาหล ี 

- การส่งเสรมิความเป็นไทย (Thainess) ในประเทศเพื+อนบา้นอาจก่อใหเ้กดิการต่อตา้นได ้

4) การทาํงานร่วมกนัของหน่วยงานภาครฐั-เอกชนในการส่งเสริมนโยบาย soft power ของไทย 

- ภาครฐัและภาคเอกชนควรหารอืกนัในการกําหนดยุทธศาสตร ์ soft power ใหช้ดัเจนและมกีาร 

บูรณาการกนัยิ+งขึ9น โดยจดัเวทหีารอืระยะยาวเพื+อใหผู้้เกี+ยวขอ้งไดพู้ดคุยประสานงานกนัอย่าง

สมํ+าเสมอและมคีวามต่อเนื+อง 

- ภาครัฐควรสนับสนุนในแง่การเงินและวิชาการ อาทิ การสนับสนุนการพานักแสดงไป 

โปรโมทในต่างประเทศ การอํานวยความสะดวกในการส่งออกละครไทยและการเดนิทางไป

ต่างประเทศของนกัแสดงไทย 

- ควรมีการสนับสนุนการทําวิจ ัยเกี+ยวกับเนื9อหาของละครไทยร่วมกันระหว่างภาครัฐและ

ภาคเอกชน เพื+อใหเ้นื9อเรื+องและบทละครมคีวามซบัซอ้นและลุ่มลกึยิ+งขึ9น และสามารถสอดแทรก

ค่านิยม ความรู ้และวฒันธรรมของไทยไดอ้ยา่งเหมาะสม   
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จากสรปุการอภปิรายขา้งต้น รวมทั 9งขอ้เสนอแนะเชงินโยบายจากรายงานวจิยั สามารถประมวล
เป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบายเกี+ยวกบัยทุธศาสตรแ์ละการพฒันา soft power ของไทย ดงันี9  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

�กําหนดทรพัยากรหลกัดา้นซอฟต์พาวเวอร ์(core soft power resources) อนัไดแ้ก่ 
ละครและภาพยนตรไ์ทย อาหารไทย มวยไทย การใหค้วามช่วยเหลอืทางเศรษฐกจิและ
การศกึษา ปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง และปรชัญาเชงิพุทธ เพื+อสรา้ง “แบรนด์ประเทศ
ไทย” (Brand Thailand) อยา่งบรูณาการ 

�กําหนดเป้าหมายและกําหนดกลุ่มเป้าหมายให้ชดัเจน โดยศึกษาเปรยีบเทยีบจาก
ประเทศอื+น เช่น เกาหลใีต้ที+มุ่งส่งออก soft power เพื+อผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ และ
เสรมิสรา้งชื+อเสยีงและภาพลกัษณ์ของประเทศ   

�กําหนดแผนงาน (roadmap) ที+สอดประสานกนั (synchronized) ระหว่างหน่วยงาน
ภาครฐัดว้ยกนัเอง และระหว่างภาครฐักบัเอกชน ในการส่งเสรมิ soft power ดา้นต่างๆ 
โดยจดัเวทหีารอืระยะยาว เพื+อใหเ้กดิการบูรณาการอย่างเป็นรปูธรรม ตลอดจนกําหนด
หน่วยงานรบัผดิชอบอยา่งชดัเจน  

�สนับสนุนการทําวจิยัเกี+ยวกบัเนื9อหาของละครและภาพยนตร์ไทยร่วมกันระหว่าง
ภาครฐัและภาคเอกชน เพื+อใหเ้นื9อเรื+องมคีวามซบัซอ้นและลุ่มลกึขึ9น อกีทั 9งระมดัระวงัมิ
ใหม้เีนื9อหาที+กระทบความรูส้กึของประเทศเพื+อนบา้น 

❺สอดแทรกเสน่ห์และคุณค่าที+หลากหลายในวฒันธรรมไทย อาท ิอาหารไทยสื+อถึง
ความประณตี พถิพีถินั และประโยชน์ต่อสุขภาพจากสมุนไพรต่างๆ มวยไทยสะทอ้นมติิ
ด้านจิตวิญญาณ ภาพยนตร์และละครไทยสะท้อนความเป็นสังคมผ่อนคลายและมี
อารมณ์ขนั เป็นตน้  

❻สนบัสนุนต่อยอดใหด้ารา นักกฬีา และบุคคลที+มชีื+อเสยีงในต่างประเทศ ใหม้บีทบาท
เสมอืนเป็นทตูวฒันธรรม เพื+อโปรโมทประเทศไทยในหลากหลายมติ ิ

❼บรูณาการทรพัยากร soft power ทั 9ง 3 ดา้น ไม่เฉพาะการสอดแทรกค่านิยม แนวคดิ
ในวัฒนธรรมไทยเท่านั 9น แต่ควรมีการดําเนินนโยบายต่างประเทศที+จะช่วยเพิ+ม
เกยีรตภิมูขิองประเทศ เช่น การมขีอ้รเิริ+ม (initiative) และมบีทบาทนําในกรอบอาเซยีน  

  

ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย 
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1. ภาพการสมัมนา 

   
(ซา้ย) รศ.ดร. กติต ิประเสรฐิสุข นําเสนอรายงานผลการวจิยั “นโยบาย Soft Power ต่ออาเซยีนของญี �ปุน่ จนี และเกาหลใีต:้ นยัและบทเรยีน
สาํหรบัประเทศไทย” 
(ขวา) ผศ.ดร. อมัพร จริฐัตกิร นําเสนอรายงานผลการวจิยัเรื+อง “การศกึษาเรื �องการบรโิภคละครโทรทศัน์ไทยในกลุ่มประเทศอาเซยีน: 
ศกึษากรณใีนประเทศพมา่ กมัพชูาและเวยีดนาม” 
 

   
 

(ซ้าย) การอภปิราย TRF-ASEAN Public Forum “ยุทธศาสตร์ Soft Power ของไทย: บทเรยีนจากจนี ญี+ปุ่น และเกาหลใีต้ สู่การ
ประยุกต์ใชข้องไทย” 
(ขวา) บรรยากาศผูเ้ขา้รว่มสมัมนา 
   

     
 

(ซา้ย) ถ่ายภาพหมูผู่นํ้าการอภปิราย สมัมนาโต๊ะกลมเชงินโยบาย (TRF-ASEAN Policy Forum) “ยุทธศาสตร ์Soft Power ของไทย” 
(ขวา) การสมัมนาโต๊ะกลมเชงินโยบาย (TRF-ASEAN Policy Forum) “ยุทธศาสตร ์Soft Power ของไทย” 



 

2. รายนามผูนํ้าเสนอและผูนํ้าการอภิปราย
2.1 ผูนํ้าเสนอรายงานวิจยั

 

 

2.2 ผูนํ้าอภิปราย (ภาคเช้า

รศ.ดร. ดาํรงค ์ฐานดี
ผูอ้าํนวยการศนูยเ์กาหลศีกึษา

มหาวทิยาลยัรามคาํแหง

ผศ. วรศกัดิI  มหทัธโนบล
คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 

 

 

 

ผูนํ้าเสนอและผูนํ้าการอภิปราย 
ผูนํ้าเสนอรายงานวิจยั 

รศ.ดร. กิตติ  ประเสริฐสขุ   
ผูอ้าํนวยการสถาบนัเอเชยีตะวนัออกศกึษา  
อาจารยค์ณะรฐัศาสตร ์ มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์
และผูป้ระสานงานชุดโครงการ “จบัตาอาเซยีน”                   
 

นําเสนอรายงานวจิยัเรื+อง “นโยบาย Soft Power ต่ออาเซยีนของ

ญี �ปุน่ จนี และเกาหลใีต:้ นยัและบทเรยีนสาํหรบัประเทศไทย
 

ผศ.ดร. อมัพร  จิรฐัติกร   
อาจารยค์ณะสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลยัเชยีงใหม ่
 

นําเสนอรายงานวิจัยเรื+อง “การศึกษาเรื �องการบริโภคละคร
โทรทศัน์ไทยในกลุ่มประเทศอาเซยีน: ศกึษากรณีในประเทศพม่า 
กมัพชูา และเวยีดนาม 

 

ภาคเช้า) 

 
ดาํรงค ์ฐานดี 

ผูอ้าํนวยการศนูยเ์กาหลศีกึษา  
มหาวทิยาลยัรามคาํแหง 

รศ.ดร. อบุลรตัน์ ศิริยวุศกัดิI
อดตีอาจารยค์ณะนิเทศศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

 
วรศกัดิI  มหทัธโนบล 

คณะรฐัศาสตร ์จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 
ดร. ทรายแก้ว ทิพากร

สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั

ผศ.ดร. สุนิดา  อรณุพิพฒัน์ 

วทิยาลยันานาชาตปิรดี ีพนมยงค ์ 
มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร ์

ผูด้าํเนินรายการ 
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ธรรมศาสตร ์ 
”                    

ต่ออาเซยีนของ

นยัและบทเรยีนสาํหรบัประเทศไทย” 

 

การศึกษาเรื �องการบริโภคละคร
ศกึษากรณีในประเทศพม่า 

 
อบุลรตัน์ ศิริยวุศกัดิI  

จุฬาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 

 
ทรายแก้ว ทิพากร 

สถาบนัเอเชยีศกึษา จฬุาลงกรณ์มหาวทิยาลยั 



 

2.3 ผูนํ้าอภิปราย (ภาคบ่าย

 

ดร. สภุาค โปร่งธรุะ
ผูอ้าํนวยการกองประชาสมัพนัธก์ารทตูสาธารณะ 

กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเท

คณุเนวิน สินสิริ
ผูอ้าํนวยการ สาํนักงานความรว่มมือพฒันาเศรษฐกิจ

กบัประเทศเพื�อนบา้น 

 

คณุนํJาฝน  บณุยะวฒัน์
ผูอ้าํนวยการฝา่ยวางแผน

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย

คณุกลุยา เรือนทองดี 
เลขานุการกรมสง่เสรมิวฒันธรรม 

กระทรวงวฒันธรรม

 

ภาคบ่าย) 

 
สภุาค โปร่งธรุะ 

ผูอ้าํนวยการกองประชาสมัพนัธก์ารทตูสาธารณะ      
กระทรวงการต่างประเทศ 

 

พ.อ.ดร. ไชยสิทธิI  
นายทหารปฏบิตัปิระจาํ

สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ
 

คณุเนวิน สินสิริ 
สาํนักงานความรว่มมือพฒันาเศรษฐกิจ

เพื�อนบา้น (NEDA) 

คณุกวี  จงกิจถาวร
อดตีบรรณาธกิารอาวุโส 

เครอืเนชั �นมลัติมิเดียกรุป๊
 

 
 

คณุนํJาฝน  บณุยะวฒัน์ 
ผูอ้าํนวยการฝา่ยวางแผน  

การท่องเที�ยวแห่งประเทศไทย 

 

คณุอภิชยั สณัหจินดา
อดตีผูอ้าํนวยการบรหิาร

 
 

 

คณุกลุยา เรือนทองดี  
เลขานุการกรมสง่เสรมิวฒันธรรม  

กระทรวงวฒันธรรม 

คณุวนิดา บญุประเสริฐวฒัน
ผูจ้ดัการอาวุโส 

บริษทัฮนัมีเดีย คลัเจอร์

12 

 
ไชยสิทธิI  ตนัตยกลุ 

นายทหารปฏบิตัปิระจาํ  
สถาบนัวิชาการป้องกนัประเทศ 

คณุกวี  จงกิจถาวร 
บรรณาธกิารอาวุโส  

เครอืเนชั �นมลัติมิเดียกรุป๊ 

คณุอภิชยั สณัหจินดา 
อดตีผูอ้าํนวยการบรหิาร มูลนิธิอาเซียน 

คณุวนิดา บญุประเสริฐวฒันา 
ผูจ้ดัการอาวุโส  

มีเดีย คลัเจอร ์จาํกดั 
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3. บทคดัย่องานวิจยั 
3.1 “นโยบาย Soft Power ต่ออาเซียนของญี �ปุ่ น จีน และเกาหลีใต้: 

นัยและบทเรียนสาํหรบัประเทศไทย”        รศ.ดร. กติต ิ ประเสรฐิสุข 
 

 ปจัจุบนัหลายประเทศไดห้นัมาใช ้“อํานาจอย่างอ่อน หรอื soft power” เพื+อเสรมิสรา้งเสน่หแ์ละ

อํานาจเชงิโน้มน้าว งานวจิยันี9จงึมุ่งศกึษานโยบาย ยุทธศาสตร ์ทรพัยากร และการดําเนินการเพื+อเพิ+ม 

soft power ของญี+ปุ่น จนี และเกาหลใีต้ (ต่อจากนี9จะเรยีกว่า เกาหล)ี ซึ+งถอืเป็นชาตมิหาอํานาจใน

ภูมภิาคเอเชยีตะวนัออกที+พยายามขยายอํานาจและอทิธพิล โดยเฉพาะอาเซยีนที+กลายเป็นเวทปีระลอง

อํานาจของทั 9งสามชาต ิการศกึษานี9มวีตัถุประสงคเ์พื+อสรา้งองคค์วามรูแ้ละเป็นขอ้เสนอแนะเชงินโยบาย

แก่ฝ่ายไทยในการรบัมือ และเป็นบทเรียนที+ไทยสามารถนําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินนโยบาย

ต่างประเทศต่อประเทศเพื+อนบ้านได้ การวเิคราะห์จะใช้กรอบแนวคดิ soft power ของ โจเซฟ นาย 

(Joseph Nye) ที+แบ่งทรพัยากร soft power ออกเป็น 3 ด้าน คอื วฒันธรรม ค่านิยม และนโยบาย

ต่างประเทศ โดยวเิคราะหเ์ปรยีบเทยีบความเขม้แขง็ของ soft power แต่ละประเทศ และเสรมิดว้ยผล

สาํรวจความคดิเหน็ของชาตอิาเซยีน 

 จากการศกึษาพบว่า ในภาพรวมญี+ปุ่นเป็นประเทศที+มทีรพัยากร soft power เขม้แขง็ที+สุด ทั 9ง

ด้านวัฒนธรรมดั 9งเดิม เช่น พิธีชงชาและการจดัดอกไม้ ซึ+งสะท้อนสุนทรียศาสตร์แบบญี+ปุ่น และ

วฒันธรรมสมยันิยม เช่น การต์ูนมงังะ อนิเมะ เกม อาหาร แฟชั +น และดารานกัรอ้ง นอกจากนั 9น นโยบาย

ต่างประเทศของญี+ปุ่นที+มุ่งให้ความสําคญักบัการแก้ไขปญัหาภยัคุกคามรูปแบบใหม่ เช่น การส่งเสรมิ

ความมั +นคงของมนุษย ์การแบ่งปนัความเชี+ยวชาญในการจดัการภยัพบิตั ิและการใหค้วามช่วยเหลอืเพื+อ

การพฒันา (ODA) ก็ล้วนแต่เสรมิสรา้ง soft power ของญี+ปุ่นให้มากยิ+งขึ9น ญี+ปุ่นจงึเป็นประเทศที+มี

ภาพลกัษณ์เชงิบวกในทรรศนะของอาเซยีนมากกว่าจนีและเกาหล ี

 ในขณะที+จนีและเกาหลถีอืไดว้่ามคีวามเขม้แขง็ของ soft power ในระดบัที+ใกลเ้คยีงกนั โดยจนีมี

จุดเด่นในเรื+องวฒันธรรมดั 9งเดมิ เช่น อาหาร การแสดง การแพทยแ์ผนจนี และประเพณีต่างๆ ที+คนจนี

โพ้นทะเลมสี่วนสําคญัในการเผยแพร่วฒันธรรมจนี แต่ในด้านค่านิยมและนโยบายต่างประเทศยงัไม่

สามารถเสรมิสรา้ง soft power ใหแ้ก่จนีไดม้ากนัก อุปสรรคสําคญั คอื การดําเนินนโยบายที+ตรงขา้มกบั

ที+ไดป้ระกาศไว ้กล่าวคอื แมจ้นีจะเน้น “การผงาดขึ9นมาอยา่งสนัต”ิ (Peaceful Rise) และ “นโยบายเพื+อน

บา้นที+ด”ี (Good Neighbor Policy) แต่กลบัมนีโยบายที+แขง็กรา้วมากขึ9น ตลอดจนขาดความชดัเจนและ

ความต่อเนื+อง เหน็ไดใ้นสมยัประธานาธบิด ีส ีจนิผิ9ง ที+ใหค้วามสําคญักบัการใช ้soft power น้อยกว่าใน

สมยัของ หจูิ+นเทา 

 ในส่วนของเกาหลมีวีฒันธรรมสมยันิยม เช่น ละคร ภาพยนตร ์ดนตร ีและเกม เป็นทรพัยากร 

soft power หลกั เพราะเป็นที+รูจ้กัและไดร้บัความนิยมอย่างกวา้งขวาง โดยมคีวามสําเรจ็จากการพฒันา
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เศรษฐกจิควบคู่กบัการพฒันาประชาธปิไตยเป็นอกีหนึ+งทรพัยากรที+ช่วยเสรมิสรา้งเสน่ห์ให้แก่ประเทศ 

อยา่งไรกต็าม เกาหลปีระสบปญัหาเกี+ยวกบัการขาดความชดัเจนและความต่อเนื+องในการดําเนินนโยบาย 

soft power เช่นเดยีวกบัจนี เหน็ไดใ้นสมยัของประธานาธบิด ีปกั กนึ-ฮเย ที+ลดทอนการใช ้soft power 

ในฐานะแกนหลกัในการดําเนินนโยบายต่างประเทศลง และหนัมาให้ความสําคญักบันโยบายเศรษฐกจิ

บนพื9นฐานของแนวคดิ “การทูตคา้ขาย” (Sale Diplomacy) ดงันั 9นในภาพรวมนโยบายต่างประเทศของ

เกาหลจีงึเน้นผลประโยชน์ทางเศรษฐกจิ ประเดน็เกาหลเีหนือ และความใกลช้ดิกบัสหรฐัฯมากกว่าที+จะ

ดาํเนินนโยบายดา้น soft power อยา่งแขง็ขนัและต่อเนื+อง 

 

3.2 “การศึกษาเรื �องการบริโภคละครโทรทศัน์ไทยในกลุ่มประเทศอาเซียน:           

ศึกษากรณีในประเทศพม่า กมัพชูาและเวียดนาม”          ผศ.ดร. อมัพร  จริฐัตกิร 
 

 ในช่วงหลายปีที+ผ่านมา ไดเ้กดิความนิยมสื+อบนัเทงิของไทยเกดิขึ9นในหลายๆ ประเทศในภูมภิาค

อาเซยีนรวมถงึประเทศจนี ในส่วนของละครโทรทศัน์ของไทยพบว่ามหีลายประเทศในภูมภิาคที+นําละคร

ไทยไปเผยแพร่ในช่องทางสถานีโทรทศัน์เพิ+มมากขึ9น รวมทั 9งนําละครไทยไปแปลใส่คําบรรยายในภาษา

ท้องถิ+นเพื+อเผยแพร่ในสื+ออินเตอร์เน็ต ความนิยมละครโทรทศัน์ของไทยในกลุ่มประเทศในภูมภิาคนี9 

สามารถแยกผูช้มออกไดเ้ป็นสองประเภท คอื กลุ่มผูช้มดั 9งเดมิในประเทศที+มวีฒันธรรมคลา้ยคลงึกบัไทย 

เช่น กมัพูชา และชนกลุ่มน้อยในพม่า และกลุ่มผูช้มกลุ่มใหม่ในประเทศที+ไม่ถอืว่ามวีฒันธรรมคลา้ยคลงึ

กบัไทย เช่น เวยีดนามและจนี 

 งานวจิยัชิ9นนี9เลอืกกรณศีกึษาในสามประเทศ คอื ประเทศพมา่ กมัพชูา และเวยีดนาม เพื+อศกึษา

ถงึปจัจยัที+ส่งผลต่อการเกดิขึ9นของความนิยมละครไทยในภูมภิาค ช่องทางการบรโิภคละครโทรทศัน์ไทย

ในสามประเทศดังกล่าว ตลอดจนการศึกษาทําความเข้าใจว่าความแตกต่างในบริบททางสังคม 

วฒันธรรม เศรษฐกจิ และการเมอืงของแต่ละประเทศส่งผลต่อการเปิดรบั ตคีวามและสรา้งความหมาย

ให้กับการบรโิภคละครไทยแตกต่างกันอย่างไร งานวิจยัชิ9นนี9ใช้วิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยการ

สมัภาษณ์เพื+อใหเ้ขา้ถงึการรบัรูแ้ละแปลความหมายจากการรบัชมละครโทรทศัน์ไทยในกลุ่มผูช้มในสาม

ประเทศ 

 ผลการวจิยัพบว่า ปจัจยัที+ทําใหค้วามนิยมละครโทรทศัน์ไทยเพิ+มมากขึ9นในช่วง 3-4 ปีที+ผ่านมา 

มาจากความเปลี+ยนแปลงในทางเศรษฐกิจและการเมอืงของประเทศในภูมภิาค ความเปลี+ยนแปลง

ทางดา้นเทคโนโลยกีารสื+อสารโทรคมนาคม รวมถงึพฒันาการทางดา้นอนิเตอรเ์น็ตและสื+อสงัคมออนไลน์

ทั 9งในประเทศไทยและประเทศปลายทาง ผูช้มละครโทรทศัน์ไทยในภูมภิาครบัชมละครไทยผ่านช่องทาง

ที+หลากหลาย มทีั 9งช่องทางแบบไม่เป็นทางการ ได้แก่ การรบัชมจากวซีดีหีรอืดวีดีทีี+มกีารลกัลอบอดั

สําเนาแล้วนําไปใส่เสียงบรรยายเป็นภาษาต่างๆ และการรบัชมผ่านเว็บไซด์ที+มกีารใส่เสียงหรอืคํา
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บรรยายเป็นภาษาในประเทศนั 9นๆ ส่วนช่องทางแบบเป็นทางการเกิดขึ9นจากการที+สถานีโทรทศัน์ใน

ประเทศพมา่ กมัพชูาและเวยีดนาม นําละครไทยไปแพรภ่าพออกอากาศในช่วงเวลาของสถานี 

 ความรู้สกึใกล้ชดิทางวฒันธรรมเป็นปจัจยัสําคญัที+ทําให้ผู้ชมในสามประเทศชื+นชอบละครไทย 

นอกเหนือจากความชอบในเนื9อหาที+หลากหลาย พลอ็ตเรื+องที+เขม้ขน้และการแสดงที+เน้นการแสดงออก

ทางอารมณ์อย่างชดัเจนในภาพย่อยของแต่ละประเทศ พบว่าผูช้มละครโทรทศัน์ไทยในแต่ละประเทศมี

รสนิยมที+แตกต่างกนัในระดบัของปจัเจกบุคคล การรบัรูแ้ละตคีวามละครไทยขึ9นอยู่กบัเพศ วยั การศกึษา 

สถานะทางสงัคมและทุนทางวฒันธรรมของปจัเจกบุคคล ในระดบัประเทศหรอืชุมชน การรบัรูห้รอืตคีวาม

ละครไทยขึ9นอยูก่บับรบิททางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงของแต่ละประเทศ  
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4. การนําเสนอข่าวของสื�อมวลชน 
4.1 หนังสือพิมพก์รงุเทพธรุกิจ เผยแพรเ่มื+อวนัที+ 20 กุมภาพนัธ ์2560 

 

สาํนักงานกองทุนสนับสนุนการจจิยั (สกว.) จดังานสมัมนา “ยุทธศาสตร ์Soft Power ของไทย: บทเรยีนจากจนี ญี+ปุ่น 
และเกาหลใีต้สู่การประยุกต์ใชข้องไทย” โดยมภีาครฐั ภาคเอกชน และอาจารยม์หาวทิยาลยั เขา้ร่วมเพื+อสรา้งความ
เขา้ใจกบันโยบาย soft power ของทั 9งสามประเทศ และรูจ้กัใช ้soft power ของไทยในการสรา้งภาพลกัษณ์บนเวที
ระหว่างประเทศ 

อาํนาจละมุน (soft power) คอือาํนาจในการดงึดดูความสนใจ และการสรา้งการมสี่วนร่วม แต่ไม่ใช่การบงัคบัใหท้ําตาม 
เพื+อใหส้งัคมทั 9งในประเทศและนอกประเทศ เกดิการเปลี+ยนแปลงทางความคดิต่อประเทศของตน ไปในทศิทางที+ด ีโดย
อาศยั 3 ประการ คอื 1.วฒันธรรม 2.ค่านิยมการเมอืง 3.นโยบายต่างประเทศ 

รศ.ดร.กติต ิประเสรฐิสุข อาจารยค์ณะรฐัศาสตร ์มธ. กล่าวถงึภาพรวมนโยบาย Soft Power ของทั 9งสามประเทศและ
บทเรยีนสําหรบัไทยว่า ประเทศญี+ปุ่นมคีวามเข้มแขง็ด้าน soft power ดทีี+สุด ไม่ว่าจะเป็นวฒันธรรมดั 9งเดมิ และ
วฒันธรรมสมยันิยมแนวเสร ีอกีทั 9งยงัมีบทบาทในการสร้างประชาธปิไตยและสทิธมินุษยชนในระดบัประเทศ ทําให้
ภาพลกัษณ์ญี+ปุน่อยู่ในเกณฑด์ขีองทั 9ง 3 ประการ 

ในสว่นของประเทศเกาหลใีตแ้ละจนีพบว่า มคีวามใกลเ้คยีงกนัในเรื+อง soft power โดยประเทศจนียงัขาดความยดืหยุ่น
ทางวฒันธรรมและขาดเสรภีาพทางการเมอืง แมว้่าจนีจะมนีโยบายการพฒันาประเทศอย่างสนัต ิแต่ความน่าเชื+อถอืกลบั
ลดลง เนื+องการแขง็กรา้วในกรณีปญัหาทะเลจนีใตเ้ป็นตน้ 

ดา้นประเทศเกาหลใีต้ประสบผลสาํเรจ็ สามารถส่งออกวฒันธรรมเป็นสนิคา้สร้างภาพลกัษณ์ที+ดแีก่ประเทศ ส่งผลให้
เศรษฐกิจดตีามไปด้วยอีกทั 9งยงัผลกัดนัด้านสิ+งแวดล้อมระหว่างว่างประเทศ แต่ยงัขาดความต่อเนื+องในการใช้ soft 
power  
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อาจารยก์ติตยิงักล่าวอกีว่า soft power ของทั 9งสามประเทศที+มอีทิธพิลต่อประเทศไทยเยอะที+สุดคอื ดา้นวฒันธรรม แต่
ยงัพบว่ายงัขาดความเขา้ใจต่อวฒันธรรมนั 9นๆ อย่างลกึซึ9ง เป็นเพยีงความชอบที+ฉาบฉวย และยงัขาดการรูจ้กัจุดเด่น 
จุดดอ้ย ของประเทศตนเอง รวมถงึการดงึศกัยภาพในการสรา้งภาพลกัษณ์ที+ดใีนระดบัประเทศ 

ดร.อมัพร จริฐัตกิร อาจารยค์ณะสงัคมศาสตร ์มช. กล่าวถงึบทบาท soft power ของประเทศไทย ผ่านสื+อละครโทรทศัน์
ในประเทศพม่า กมัพูชา และเวยีดนาม พบว่า ละครถอืเป็นสื+อรูปแบบหนึ+งในการเผยแพร่ soft power อย่างมนีัยยะ 
เนื9อหาละครไทยมกัแฝงคุณค่าทางวฒันธรรม ความเชื+อทางศาสนา ค่านิยม และจรยิธรรม ทําให้ผูช้มทั 9งสามประเทศ
เกดิความใกลช้ดิทางวฒันธรรมและภาษาเพิ+มมากขึ9น รูจ้กับรบิททางสงัคม เศรษฐกจิ การเมอืงและค่านิยมผ่านสื+อละคร 
ถอืเป็นการเตรยีมความพรอ้มก่อนขา้มประเทศเพื+อขายแรงงานในประเทศไทย ร่วมถงึการสรา้งการท่องเที+ยวใหป้ระเทศ
เพื+อนบา้นรูจ้กั ทาํใหส้นิคา้ในประเทศไทยไดค้วามรบันิยมเพิ+มมากขึ9น 

แต่ทั 9งนี9 ละครไทยถูกเผยแพร่ไปประเทศเพื+อนบา้นโดยบงัเอญิ ผูผ้ลติละครในประเทศไทยไม่ไดเ้จาะกลุ่มเป้าหมายใน
ประเทศเพื+อนบา้น ยงัขาดคอนเทนทท์ี+หลากหลาย และตดิเรื+องลขิสทิธิ xในการเผยแพร่ เพราะขอ้กําหนดขึ9นอยู่กบัช่อง
ทวี ีอกีทั 9งรฐับาลไม่ไดม้แีผนในการดงึละครใหเ้ป็น soft power ในสรา้งภาพลกัษณ์ใหป้ระเทศไทย 
 

4.2 หนังสือพิมพเ์ดลินิวส ์เผยแพรเ่มื+อวนัที+ 26 กุมภาพนัธ ์2560 

 
เมอืงไทยปจัจุบนัมเีรื+องต่าง ๆ มากมายที+กําลงัมกีาร “ใชอ้ํานาจ” แบบ “ฮึ+มฮั +ม” จดัการอยู่ และกม็หีลายเรื+องที+การใช้
อาํนาจ “ถูกกระแสต่อตา้น” อย่าง “ขงึขงั” จนชุลมุนวุ่นวาย ดงัที+คนไทยไดเ้หน็ ๆ กนัอยู่ ซึ+งเมื+อมองไทย...แลว้มองกรณี
การใชอ้าํนาจในภาพรวมของโลก...กม็ปีระเดน็เกี+ยวกบั ’พลงัอาํนาจรปูแบบใหม่“ ที+กาํลงั ’อนิเทรนด“์ ที+น่าพจิารณา... 

พลงัอาํนาจ ‘ซอฟตพ์าวเวอร ์(Soft Power)’ 

ทั 9งนี9 กบั “ซอฟตพ์าวเวอร”์ หรอืที+ในทางวชิาการเรยีกว่า... ’อํานาจละมุน-อํานาจแบบอ่อน“ นั 9น กบัประเดน็นี9ไดร้บัการ
นําเสนอไวบ้นเวทสีมัมนา “ยุทธศาสตร ์Soft Power : บทเรยีนจากจนี ญี+ปุน่ และเกาหลใีต ้สูก่ารประยุกตใ์ชข้องไทย” ที+
จดัโดย โครงการจบัตาอาเซยีน (ASEAN Watch) ดว้ยการสนับสนุนจาก สกว. โดยบนเวทดีงักล่าวมนีักวชิาการดา้น
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ความสมัพนัธร์ะหว่างประเทศได้ชี9ให้เหน็ถงึ ’เกมอํานาจแบบใหม่ของโลกยุคปจัจุบนั“ ที+เปลี+ยนจากการใช้ “อํานาจ
การทหาร” อย่างเดยีว มาใชอ้าํนาจแบบใหม่ อาํนาจละมุน เพื+อ ’โน้มน้าว“ ใหเ้กดิความร่วมมอื หรอืตกลงในเรื+องต่าง ๆ 

มีเป้าหมายทั Jงเชิงยุทธศาสตรแ์ละเศรษฐกิจ 

รศ.ดร.กติติ ประเสรฐิสุข ผู้อํานวยการสถาบนัเอเชยีตะวนัออกศึกษา มหาวทิยาลยัธรรมศาสตร์ และผู้ประสานงาน
โครงการจบัตาอาเซยีน ระบุถึง ซอฟต์พาวเวอร์-อํานาจละมุน ไว้ว่า... เป็นแนวยุทธศาสตร์ที+ปจัจุบนัหลายประเทศ
เลอืกใชใ้นการ “แผ่อทิธพิล” โดยมลีกัษณะสาํคญัคอืเป็นการชกัจูงหรอืโน้มน้าวให้ประเทศอื+น ๆ ปฏบิตัติาม โดยการ
สรา้งเสน่ห ์สรา้งภาพลกัษณ์ ใหด้นู่าชื+นชม จนประเทศที+ถูกโน้มน้าวเกดิความสมคัรใจและพรอ้มร่วมมอื ซึ+งแตกต่างจาก
การใชอ้ทิธพิลอาํนาจรปูแบบเก่าอย่าง อาํนาจแบบแขง็ (Hard power) หรอื อาํนาจเชงิบงัคบั ที+ปจัจุบนัไม่สามารถใชไ้ด้
อย่างเตม็ที+... 

โลกไม่ค่อยยอมรบั “อาํนาจแบบขู่บงัคบั” 

นักวชิาการคนเดมิอธบิายอกีว่า...ปจัจุบนันี9มกีารศกึษาวเิคราะหเ์กี+ยวกบัพลงัของ ’อํานาจละมุน“ กนัอย่างกวา้งขวาง 
โดยมนีักวชิาการบางคนระบุถึง “ยุทธศาสตร์” กรณีนี9ไว้ว่า...ประกอบด้วย 3 ทรพัยากร ที+สําคญั คอื...1.วฒันธรรม 
(Culture), 2.ค่านิยม (Values), 3.นโยบายต่างประเทศ (Foreign policy) ซึ+งหลาย ๆ ประเทศกเ็ลอืกใชท้รพัยากรเหล่านี9
ในการแผ่อทิธพิล เช่น สหรฐัอเมรกิา ที+ใชผ่้านทาง ภาพยนตรฮ์อลลวีูด้ ค่านิยมการเป็นประชาธปิไตย เป็นตน้ 

ขยบัเขา้มาใกลไ้ทยอกีนิด กบั จนี, ญี+ปุน่, เกาหล ีกเ็ป็นกลุ่มประเทศในทวปีเอเชยีที+ใหค้วามสนใจและใหค้วามสาํคญักบั
การดาํเนินนโยบายระหว่างประเทศผ่าน ซอฟตพ์าวเวอร ์มานานแลว้ อย่าง กระแสละครเกาหลกีถ็อืว่าเป็นหนึ+งในกรณี
นี9 ซึ+งในภายหลงักต็ามมาดว้ยการไหลบ่าของ สนิคา้และบรกิารของเกาหล ีมากมาย เช่น อาหาร, เสื9อผา้, การท่องเที+ยว 
รวมถงึ การทาํศลัยกรรมพลาสตกิ แบบเกาหล ีซึ+งไทยกเ็ป็นหนึ+งในประเทศที+เผชญิกบัการไหลบ่านี9เช่นกนั 

อย่างไรกต็าม รศ.ดร.กติต ิไดเ้สนอแนะเกี+ยวกบั ’การรบัมอื“ ซอฟตพ์าวเวอร ์สาํหรบัประเทศไทย ว่า...ไทยจาํเป็นตอ้งม ี
’ยุทธศาสตรเ์ชงิรุกและเชงิรบั“ ซึ+งมรีายละเอยีดโดยสงัเขปคอื...ยุทธศาสตรเ์ชงิรบั มกีารเสนอว่าไทยควรรบัมอืการไหล่
บ่าของวฒันธรรมดว้ยการสรา้งความรู้ ความเขา้ใจ และสนับสนุนใหเ้ยาวชนไทยไดศ้กึษาวฒันธรรมเกี+ยวกบัประเทศ
เหล่านี9ในเชงิลกึ มากกว่าความชื+นชอบแบบฉาบฉวย, ควรใหค้วามสาํคญักบักรอบความร่วมมอืที+ผลกัดนัโดยประเทศ
เหล่านี9อย่างเท่าเทยีม เพื+อรกัษาความสมัพนัธท์ี+ดไีว ้และควรบูรณาการกลไกของหน่วยงานต่าง ๆ ให้มปีระสทิธภิาพ 
เพื+อรบัมอืกบักรณีนี9... 

กบั ยุทธศาสตรเ์ชงิรุก นั 9น ทาง รศ.ดร.กติต ิระบุไวว้่า...ไทยอาจดําเนินนโยบายที+เป็นการส่งเสรมิสนิคา้วฒันธรรมของ
ไทย หรอืแนวคดิของไทย ที+มศีกัยภาพทางดา้นนี9 อาท ิอาหาร ละคร ภาพยนตร ์และ หลกัปรชัญาเศรษฐกจิพอเพยีง 
โดยสนับสนุนการทําตลาดร่วมกบัภาคเอกชนและต่างประเทศ, ควรสนับสนุนเงนิทุนและเพิ+มช่องทางในการส่งเสรมิ
วฒันธรรมหรอืแนวคดิที+มพีลงั ’ซอฟตพ์าวเวอร“์ เพื+อใหเ้ป็นที+รูจ้กัอย่างกวา้งขวาง โดยสามารถจะศกึษาไดจ้ากกรณีของ
เกาหลใีต ้ที+บรูณาการการสง่เสรมิสนิคา้วฒันธรรม การท่องเที+ยว สนิคา้ที+เป็นผลติภณัฑ ์บรกิาร เขา้ดว้ยกนั จนประสบ
ความสาํเรจ็ 

’ถา้ศกึษาใหด้ ีไทยสามารถใชอ้าํนาจนี9 โตก้ลบั 

และใชส้รา้งดุลยภาพไดด้ว้ย“…รศ.ดร.กติต ิระบุ 
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ดา้น รศ.ดร.ดาํรงค ์ฐานด ีผูอ้ํานวยการศูนยเ์กาหลศีกึษา อาจารยค์ณะมนุษยศ์าสตร ์มหาวทิยาลยัรามคําแหง สะทอ้น 
“กรณีเกาหล”ี ที+เป็นตวัอย่าง ไวว้่า...หลงัจากเศรษฐกจิเกาหลใีตล่้มสลายในปี ค.ศ. 1997 ทางเกาหลกีน็ั +งคดิว่า...จะขาย
อะไรด?ี? เพื+อที+จะกอบกูป้ระเทศจากวกิฤต ิและสุดทา้ยกส็รุปที+ “สนิคา้วฒันธรรม” โดยรฐับาลบอกใหภ้าคเอกชนทํา 
และรฐัสนบัสนุนในดา้นต่าง ๆ จนละครซรีสีเ์กาหลโีด่งดงัขึ9นมา เกดิกระแสเกาหลไีปทั +วทั 9งทวปีเอเชยี และทําใหผู้ค้นทั +ว
โลก รวมถงึคนไทย อยากจะเดนิทางไปที+เกาหลใีต้ และหลงัจากนั 9นกต็ามมาดว้ยสนิคา้เกาหลมีากมายที+หลั +งไหลเขา้สู่
ประเทศต่าง ๆ รวมถงึไทย 

’นี+เป็นตัวอย่างการใช้พลงัจาก ’ซอฟต์พาวเวอร์“ ที+จุดติด และเรื+องนี9ไม่ใช่เรื+องของความฟลุก หรือบงัเอิญ แต่มี
การศกึษาวเิคราะห ์มกีารวางแผน วางยุทธศาสตรเ์ป็นขั 9นเป็นตอน มาอย่างด“ี...รศ.ดร.ดาํรงค ์ระบุ 

ยุคนี9กระแส “อาํนาจแบบฮึ+มฮั +ม” ปกคลุม “ไทย”  

ขณะที+ ’เทรนดโ์ลก“ นั 9น ’อาํนาจละมุน“ มาแรง  

โดยที+ ’ไทยเท่าทนัโลกแค่ไหน??“...กน่็าคดิ?? 
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