


10

14

42

30

CONTENTS

04
THE KNOWLEDGE 
ทำำ�คว�มรู้้�จััก
คว�มหม�ยท่ำ�แทำ�จัริู้งของ 
Soft Power

10
5IVE
5 อ�วุธทำ�งวัฒนธรู้รู้ม
ขย�ยอำ�น�จั Soft Power

14
DIGITONOMY 
ส่่งเส่ริู้ม Soft Power 
ผ่่�นก�รู้ส่่งออกก�รู้ศึึกษ�
และวัฒนธรู้รู้ม 
ของปรู้ะเทำศึต่่�งๆ ทัำ�วโลก

18
DECODE 
เจั�ะลึกกลยุทำธ์ก�รู้ขับเคล่�อน
ของ 5 ปรู้ะเทำศึท่ำ�โดดเด่น
ด��น Soft Power 

27
TALK TO ZINE
เส่น่หท์ำ่�ม�กกว่�
ก�รู้ปรู้งุอ�ห�รู้ จั�ก
ครู้วับ��นบ��นส่้่จั�นรู้ะดับโลก

28
ONE OF A KIND
A-Z Thailand 
Soft Power

30
INSIDE OKMD 
ส่รู้��งส่รู้รู้ค์ 
Soft Power 
บนคว�มรู้้�

38
INSIDE OKMD : NKC
กจิักรู้รู้มเชิงคว�มรู้้�ในพ้่นทำ่�
ส่วนส่�ธ�รู้ณะเม่อง 
Knowledge in the Park

42
ความรู้กินได้
เทำ่�ยวต่�มรู้อยละครู้
และหนัง หนทำ�ง
ส่รู้��งรู้�ยได�ชุมชน

44
OPINION
พลังส่รู้��งส่รู้รู้ค์ของมนุษย์ 
จัุดกำ�เนิด Soft Power

47 
NEXT
ส่่�อ : เครู้่�องม่อส่ำ�คญั
ในก�รู้เผ่ยแพรู้่ 
Soft Power ยุคดิจิัทัำล

51
editor's note
Soft Power ทำ่�ยิ�งใหญ่
ส่รู้��งได�จั�กหนว่ยเลก็ๆ 
ในสั่งคม 



ผู้้�สนใจรัับนิตยสารัโปรัดตดิตอ่ 0 2105 6520 หรืัอดาวนโ์หลดที่่�เวบ็ไซต ์www.okmd.or.th/knowledge/okmd-magazine

จดัท�ำขึน้ภำยใตโ้ครงกำรเผยแพร่กิจกรรมองคค์วำมรู ้
โดยส�ำนกังำนบริหำรและพฒันำองคค์วำมรู ้ (องคก์ำร
มหำชน) เพ่ือสรำ้งแรงบนัดำลใจในกำรน�ำองคค์วำมรู ้
มำผสมผสำนกบัควำมคดิสรำ้งสรรค ์เพ่ือประโยชนด์ำ้น
กำรเรยีนรู ้ตอ่ยอดธรุกิจ เพ่ิมมลูคำ่เศรษฐกิจของประเทศ

อนญุำตใหใ้ชไ้ดต้ำมสญัญำอนญุำตครเีอทีฟคอมมอนส ์
แสดงท่ีมำ-ไม่ใชเ้พ่ือกำรคำ้-อนญุำตแบบเดียวกนั 3.0 
ประเทศไทย

ช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่ำนมำค�ำว่ำ Soft Power ถููกหยิบยกขึน้มำพูดถูึงอยู ่
บอ่ยครัง้ โดยเฉพำะในช่วงท่ีมีคนดงัออกไปเผยแพรว่ฒันธรรมของไทย 
ในระดับนำนำชำติ จนท�ำใหค้นส่วนใหญ่มักเขำ้ใจว่ำ Soft Power   
มีควำมหมำยในมิติทำงวฒันธรรมเท่ำนัน้ หำกแตค่วำมหมำยท่ีแทจ้รงิ
ของค�ำค�ำนี ้ มีควำมลกึซึ้ึง้กว่ำนัน้ ทัง้ในแง่กำรเมืองและควำมสมัพนัธ์
ระหวำ่งประเทศ โดยมีวฒันธรรมเป็นตวัขบัเคลื่อน 

ตัง้แตห่ลงัยคุสงครำมเย็น หลำยๆ ประเทศเรง่ผลกัดนั Soft Power  
ของตวัเองอย่ำงเขม้ขน้ผ่ำนกลไกต่ำงๆ เพรำะ Soft Power เป็นสิ่งท่ี
ท�ำใหเ้กิดควำมช่ืนชมและควำมน่ำเช่ือถืูอในระดบันำนำชำติ นอกจำก
ผลประโยชนท์ำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศแลว้ ยงัส่งผลต่อเศรษฐกิจ 
ในหลำยๆ ดำ้นทัง้กำรลงทนุจำกตำ่งประเทศ กำรทอ่งเท่ียว กำรสง่ออก
สนิคำ้และบรกิำร

หำกแต่กำรจะเกิด Soft Power ท่ีน�ำไปสู่มลูค่ำทำงเศรษฐกิจนัน้ 
จะเกิดขึน้ไม่ไดเ้ลยหำกขำดควำมคิดสรำ้งสรรคใ์นรูปแบบ Creative 
Economy ท่ีเช่ือมโยงกับกำรสร้ำงควำมรู ้เ พ่ือใช้ต่อยอดจนเกิด 
กำรประยกุตจ์ดุเดน่ตำ่งๆ ของประเทศใหเ้กิดเป็นพลงัในระดบันำนำชำติ

The Knowledge ฉบบันีจ้ะพำไปท�ำควำมเขำ้ใจควำมหมำยท่ีแทจ้รงิ 
ของค�ำว่ำ Soft Power และกลยทุธข์องประเทศชัน้น�ำในกำรผลกัดนั  
Soft Power ของตวัเองใหเ้ป็นท่ียอมรบัในระดบัสำกล รวมทัง้กำรท่ีจะ 
สรำ้ง Soft Power ใหเ้กิดขึน้ไดใ้นสงัคม โดยตอ้งเสรมิสรำ้งกำรเรยีนรู ้
ตัง้แตห่นว่ยเลก็ๆ เพ่ือน�ำไปตอ่ยอดใหเ้กิดควำมคดิสรำ้งสรรค ์ โดยตอ้ง
อำศยักลไกในทกุภำคสว่นใหเ้กิดเป็นพลงัโนม้นำ้วใจคนทัง้โลก

 และถู้ำหำกผลักดันไดส้ �ำเร็จก็เช่ือแน่ว่ำ Soft Power ของไทย 
จะทรงพลงัไมแ่พช้ำตใิดในโลกเลยทีเดียว
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เรำอำจจะรูจ้กัค�ำวำ่ Soft Power ผำ่นมิตทิำงวฒันธรรม แตค่วำมหมำย 
ท่ีแทจ้รงิของ Soft Power เป็นสิ่งท่ีลกึซึ้ึง้กวำ่นัน้ โดยเป็นควำมสำมำรถู
ในกำรโนม้นำ้วและสรำ้งแรงจงูใจใหค้ลอ้ยตำม อยำ่งท่ีมีประสทิธิภำพ
และยั่งยืน ทัง้ในดำ้นกำรเมือง เศรษฐกิจ และสรำ้งภำพลกัษณ์ท่ี์ดี 
ใหก้บัประเทศ The Knowledge จะพำไปท�ำควำมรูจ้กั Soft Power ท่ี 
หลำยประเทศก�ำลงัผลกัดนักนัอยำ่งเขม้ขน้ 

Joseph Nye ศำสตรำจำรยด์ำ้นรฐัศำสตรจ์ำกมหำวิทยำลยั Harvard  น�ำเสนอแนวคิด Soft Power  
ในปลำยทศวรรษท่ี 1980 ไดใ้หค้ �ำนิยมของ Soft Power  วำ่คือควำมสำมำรถูในกำรมีอิทธิพลเหนือพฤตกิรรม 
ของผูอ่ื้น เพ่ือใหค้ดิและท�ำในสิ่งท่ีเรำตอ้งกำร

Cambridge Dictionary ไดใ้หค้ �ำนิยำมของ Soft Power วำ่เป็นกำรใชว้ฒันธรรมและอิทธิพลทำงเศรษฐกิจของ
ประเทศใดประเทศหนึง่เพ่ือโนม้นำ้วใจใหป้ระเทศอ่ืนๆ ท�ำในสิง่ใดสิง่หนึง่ โดยปรำศจำกกำรใชก้�ำลงัทำงกำรทหำร 
ซึ้ึง่ตรงกนัขำ้มกบั Hard Power ท่ีเนน้กำรใชก้�ำลงัทำงกำรทหำร

Collins English Dictionary ไดใ้หค้ �ำนิยำมของ Soft Power วำ่เป็นควำมสำมำรถูในกำรบรรลเุปำหมำยใด 
เปำหมำยหนึง่ โดยกำรใชก้ำรทตูและกำรโนม้นำ้วใจ มำกกวำ่จะเป็นกำรใชก้�ำลงั ้

้

ความหมายที่แท้จริงของ Soft Power

ทำาความร้้จัก 

ความหมายที่แท้จริงของ
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หลำยประเทศพยำยำมท่ีจะพฒันำ Soft Power ของตวัเองใหมี้ควำมเขม้แข็ง ผำ่น (1) กำรทตูสำธำรณ์ะ (Public 
Diplomacy) เพ่ือสรำ้งควำมน่ำเช่ือถืูอและกำรยอมรบั โดยกำรพัฒนำควำมสมัพันธแ์ละควำมเขำ้ใจอันดี 
ระหวำ่งรฐักบัประชำชนของประเทศตำ่งๆ (2) กำรทตูทำงวฒันธรรม (Cultural Diplomacy) โดยกำรแลกเปลี่ยน
เรยีนรูท้ำงวฒันธรรมเพ่ือสรำ้งควำมสมัพนัธอ์นัดีระหวำ่งประชำชน (3) กำรเผยแพรข่อ้มลู ขำ่วสำร และควำมรูสู้ ่
สำธำรณ์ะ (Publicity) เเละ (4) กำรโฆษณ์ำชวนเช่ือ (Propaganda) ใหป้ระชำชนคิดและปฏิิบตัไิปในทิศทำงท่ีรฐั 
ตอ้งกำร

ควำมส�ำเร็จของ Soft Power นั้นขึน้อยู่กับช่ือเสียงของตัวแสดงในชุมชนระหว่ำงประเทศ ตลอดจน 
กำรไหลเวียนของขอ้มลูข่ำวสำรระหว่ำงตวัแสดงบนเวทีโลก Soft Power จึงมีควำมสมัพนัธย่ิ์งกบัโลกำภิวตัน ์
โดยมีวฒันธรรมป๊อป (Pop Culture) และสื่อสำรมวลชนเป็นปัจจยักระตุน้ท่ีส �ำคญั

The Soft Power 30 จดัอนัดบั Soft Power ของประเทศตำ่งๆ โดยใชก้ำรพิจำรณ์ำตวัชีว้ดั (Soft Power KPIs) 
6 ตวั ไดแ้ก่

เปรียบเทียบ Soft Power ระหว่างประเทศต่างๆ ในโลก

อันดับประเทศที่มี 
Soft Power ส้งสุด ปี 2019

1. ฝรั่งเศส 

6. สวิตเซอร์แลนด์

2. อังกฤษ

7. แคนาดา

4. สวีเดน 

9. ออสเตรเลีย 10. เนเธอร์แลนด์

3. เยอรมนี

8. ญี่ปุ่น 

 5. สหรัฐอเมริกา

โครงสร้ำ ง พื ้นฐำนด้ำนดิ จิทัล  
(Digital Infrastructure) และ
ประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินกำรทตู
ผำ่นดจิิทลั (Digital Diplomacy)

ระดบักำรพฒันำทรพัยำกรมนุษย ์ 
กำรให้ทุนกำรศึกษำ และควำม 
น่ำดึงดูดในสำยตำของนักศึกษำ
ต่ำงประเทศ ( In ternat iona l  
Student Attractiveness)

ควำมแข็งแกรง่ในกำรสรำ้งเครอืขำ่ย
ทำงกำรทตู (Diplomatic Network  
Strength) และกำรมีส่วนร่วม 
ในระดบัโลก (Global Engagement)

ควำมมุง่มั่นในกำรสง่เสรมิเสรภีำพ 
สทิธิมนษุยชน ประชำธิปไตย และ
สถูำบนัทำงกำรเมืองท่ีมีคณุ์ภำพ

กำรเขำ้ถูึง (Global Reach) และ
ควำมสำมำรถูในกำรดึงดูดของ
วฒันธรรม (Global Appeal) ทัง้
วฒันธรรมสมยันิยม (Pop Culture) 
และวฒันธรรมชัน้สงู (High Culture) 
  

ควำมนำ่ดงึดดูของโมเดลเศรษฐกิจ
ของประเทศ (Economic Model) 
ควำมเป็นมิตรทำงธรุกิจ (Business 
Friendliness) และควำมสำมำรถู
ใ น ก ำ ร ส ร้ำ ง ส ร ร ค์น วัต ก ร ร ม 
(Innovation Capability)

Digital

Education Engagement Government

Culture Enterprise



การจัดอันดับของ The Soft Power 30 รายตัวชี้ี�วัด ในปี 2019
เปรียบเทียบระหว่าง อังกฤษ ฝรั่งเศส และสหรัฐอเมริกา

ถอดรหัสความโดดเด่นของอังกฤษ
จากการจัดอัันดับ The Soft Power 30 และ
Brand Finance's Global Soft Power Index

Year on year comparison

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

อเมริกา

Super Powers ของ Soft Power 10 อันดับ
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สหรัฐอเมริกา

ฝรั�งเศส แคนาดา สวิตเซอรแ์ลนด์ รัสเซีย อิตาลี

อังกฤษ เยอรมัน จนี ญี�ปุ่น6 T The Knowledge 



 จำกกำรจดัอนัดบั The Soft Power 30 ในระหวำ่งปี 2015 - 2019 องักฤษไดร้บักำรจดัอนัดบัอยูใ่น 5 อนัดบัแรก 
ของโลกอยำ่งตอ่เน่ือง โดยเป็นอนัดบั 1 ในปี 2015 และ 2018 และเป็นอนัดบั 2 ในปี 2016 2017 และ 2019 และ 
หำกพิจำรณ์ำตวัชีว้ดั (Soft Power KPIs) ในกำรจดัอนัดบัของปี 2019 (ซึ้ึง่องักฤษเป็นอนัดบั 2 รองจำกฝรั่งเศส) จะพบวำ่ 
องักฤษมีควำมโดดเดน่ท่ีสดุในดำ้นกำรศกึษำและกำรพฒันำทรพัยำกรมนษุย ์(Education : อนัดบั 2) วฒันธรรม 
ท่ีสำมำรถูดึงดดูควำมสนใจของโลก (Culture : อนัดบัท่ี 2) กำรมีส่วนร่วมกบัโลกและบทบำทในกำรพฒันำ 
(Engagement : อันดับท่ี 3) และโครงสรำ้งพืน้ฐำนและประสิทธิภำพในกำรด�ำเนินกำรทูตผ่ำนดิจิทัล 
(Digital : อนัดบัท่ี 3) โดยหำกมองในรำยละเอียดของตวัชีว้ดัขำ้งตน้จะพบวำ่
 • องักฤษถืูอเป็นตน้แบบของระบอบประชำธิปไตย
 • องักฤษมีทรพัยำกรบคุคลท่ีมีคณุ์ภำพสงู มีมหำวิทยำลยัชัน้น�ำท่ีเป็นท่ียอมรบัในระดบัโลก      
             และมีพิพิธภณั์ฑ์แ์ละแหลง่เรยีนรูต้ำ่งๆ ท่ีเป็นท่ีรูจ้กัและเป็นตน้แบบ
 • องักฤษมีกำรกีฬำและศลิปวฒันธรรมท่ีมีช่ือเสียงเป็นท่ีรูจ้กัของโลก
 • องักฤษมีระบบเศรษฐกิจเสรท่ีีมีควำมแข็งแกรง่และเช่ือมโยงกบัประเทศตำ่งๆ ทั่วโลก
 • องักฤษมีควำมกำ้วหนำ้ดำ้นแนวคิดเสรีนิยมและประเด็นท่ีเป็นท่ีสนใจของโลก อำทิ กำรเปลี่ยนแปลง 
                  ของสภำพภมิูอำกำศโลกและกำรก่อกำรรำ้ย เป็นตน้ ซึ้ึง่ปัจจยัท่ีกลำ่วมำขำ้งตน้ลว้นสง่ผลตอ่ภำพลกัษณ์ ์ 
        และมุมมองท่ีประเทศต่ำงๆ มีต่ออังกฤษในเชิงบวก และท�ำใหอ้ังกฤษมีอิทธิพลเหนือควำมคิดและ      
             พฤตกิรรมของประเทศตำ่งๆ 

การจัดอันดับของ Global Soft Power Index ในปี 2022

หำกพิจำรณ์ำ Global Soft Power Index ในปี 2022  
ท่ีจดัโดย Brand Finance จะพบวำ่ องักฤษไดร้บักำรจดัอนัดบั
เป็นท่ี 2 รองจำกสหรฐัอเมรกิำ เหนือกวำ่เยอรมนี และขยบัขึน้มำ
จำกอนัดบั 3 ในปี 2021 โดยองักฤษสำมำรถูฟ้ืนฟคูวำมเช่ือมั่น 
จำกสถูำนกำรณ์ ์Brexit และกำรระบำดของ COVID-19 ได้
อยำ่งมีประสทิธิภำพ สง่ผลบวกตอ่เสถีูยรภำพทำงเศรษฐกิจ
และกำรเมือง กำรพฒันำวคัซีึ้น Oxford-AstraZeneca ท�ำให้
ช่ือเสยีงและอิทธิพลขององักฤษท่ีมีตอ่โลกเพ่ิมสงูขึน้ เชน่เดียว
กบักำรเป็นตน้แบบท่ีโดดเดน่ทัง้ในดำ้นวฒันธรรม กำรกีฬำ  
กำรศกึษำ และสถูำบนัทำงสงัคมและกำรเมืองท่ียงัคงเป็นจดุขำย 
ของอังกฤษ นอกเหนือจำกภำษำอังกฤษท่ีเป็นสื่อกลำง 
ซึ้ึ่งคนในโลกมีควำมคุน้เคยและใชใ้นกำรสื่อสำร จึงท�ำให ้
กำรยอมรบัเช่ือถืูอในองักฤษมีสงู สง่ผลให ้Soft Power ของ
องักฤษมีควำมแข็งแกรง่เป็นอนัดบัตน้ๆ ของโลกมำโดยตลอด
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ฝรั�งเศส แคนาดา สวิตเซอรแ์ลนด์ รัสเซีย อิตาลี
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ประเทศมหาอำานาจ
ด้าน Soft Power ของโลก

ถืูอเป็นตน้แบบประเทศท่ีมีนโยบำยเศรษฐกิจแบบ
เสรนิียมในดำ้นกำรเมืองโลก สหรฐัฯ ถืูอเป็นผูน้ �ำและ 
มีบทบำทส�ำคญัตอ่ควำมเป็นไปของโลก มีควำมโดดเดน่ 
ในดำ้นระบบกำรศึกษำและกำรพัฒนำเทคโนโลยี 
สมยัใหม่ โดยเฉพำะดำ้นดิจิทลั มีมหำวิทยำลยัท่ีมี 
ช่ือเสียงจ�ำนวนมำก สง่ผลใหเ้กิดนวตักรรมและธุรกิจ
เทคโนโลยี (Tech Business) ท่ีมีมลูคำ่มหำศำล ทัง้ 
Amazon Apple Microsoft Google Tesla และ  
Facebook ในด้ำนวัฒนธรรม ไม่มีใครไม่ รู ้จัก 
Hollywood และ Disney อำหำรจำนดว่น (Fast Food)  
และกำรกีฬำ อำทิ บำสเกตบอล อเมริกันฟุตบอล 
กอลฟ์ เบสบอล และรถูแขง่

มีบทบำทและควำมโดดเด่นในด้ำนเศรษฐกิจ
และกำรเมืองโลกมำอย่ำงต่อเ น่ือง ด้วยระบบ 
กำรปกครองท่ีไดร้บักำรยอมรบัเป็นตน้แบบ ฝรั่งเศส 
มีส่วนร่วม (Engagement) กับประเทศต่ำงๆ และ
องคก์รระดบัโลกผำ่นเครอืขำ่ยทำงกำรทตู (Diplomatic  
Network) ท่ีกว้ำงขวำง นอกเหนือจำกกำรได้รับ 
ควำมเช่ือถืูอและมีอิทธิพลในดำ้นศิลปวฒันธรรมแลว้  
กำรทตูทำงวฒันธรรม (Cultural Diplomacy) ท�ำให้
ฝรั่งเศสกลำยเป็นผูน้ �ำ ทัง้ในดำ้นศิลปะ ควำมบนัเทิง  
อำหำร พิพิธภณั์ฑ์แ์ละแหลง่เรยีนรู ้รวมถูงึดำ้นกำรกีฬำ 
นอกจำกนีก้ำรยอมรบัในสนิคำ้และแบรนดข์องฝรั่งเศส
ก็ถืูอเป็นปัจจัยส�ำคัญต่อ Soft Power ของฝรั่งเศส  
นโยบำย France 2030 ใหค้วำมส�ำคญักบักำรพฒันำเทคโนโลยีและนวตักรรมเพ่ือยกระดบัขีดควำมสำมำรถู
ในกำรแข่งขนัทำงเศรษฐกิจ รวมถูึงกำรแกไ้ขปัญหำตำ่งๆ ท่ีอยู่ในควำมสนใจของโลก อำทิ กำรลดกำรปลอ่ย
ก๊ำซึ้คำรบ์อนไดออกไซึ้ด ์ (Decarbonization) กำรพฒันำพลงังำนไฮโดรเจน กำรพฒันำอำหำรสขุภำพ และ 
กำรพฒันำท่ียั่งยืนในดำ้นสื่อและกำรสื่อสำร (Media & Communications) ฝรั่งเศสสนบัสนนุเสรภีำพสื่อและ 
กำรสรำ้งสือ่ท่ีเป็นมืออำชีพ ในดำ้นกำรศกึษำฝรั่งเศสเป็นหนึง่ในผูน้ �ำควำมรูด้ำ้นเทคโนโลยีและนวตักรรมของโลก 
สำมำรถูดงึดดูธรุกิจเทคโนโลยี (Tech Business) และนวตักรรมจ�ำนวนมำกใหเ้ขำ้มำประกอบธรุกิจในประเทศ 

สหรัฐอเมริกา

ฝรั่งเศส
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ถืูอเป็นประเทศผู้น �ำของยุโรป ทั้งในด้ำนขนำด
ของเศรษฐกิจและบทบำททำงกำรเมืองในกำรรกัษำ
เสถีูยรภำพของ EU จงึท�ำใหไ้ดร้บัควำมเช่ือถืูอ โดยเฉพำะ 
ในด้ำนนโยบำยกำรต่ำงประเทศ เยอรมนีมีระบบ 
กำรศกึษำท่ีมีศกัยภำพสงู ในดำ้นเศรษฐกิจ เยอรมนี
มีช่ือเสียงในดำ้นเทคโนโลยีกำรผลิตท่ีมีควำมทนัสมยั 
ทำงวิศวกรรม และเป็นผูน้ �ำในหลำยอตุสำหกรรม อำทิ  
กำรผลิตรถูยนตค์ุณ์ภำพสงู เครื่องจักรกลท่ีทนัสมยั 
และเป็นศนูยก์ลำงดำ้นเทคโนโลยีและดิจิทลัของยโุรป 
(European Tech and Digital Hub)

 ไดร้บักำรจดัอนัดบัใหอ้ยูใ่นอนัดบั 1 ของทวีปเอเชีย  
โดย The Soft Power 30 ในปี 2019 มีควำมโดดเดน่
ในดำ้นกำรทตูวฒันธรรม (Cultural Diplomacy) และ 
กำรมีส่วนร่วมในเวทีโลก (Global Engagement)  
ทัง้ในดำ้นกำรเมือง เศรษฐกิจ และกำรมีส่วนร่วมใน 
กิจกรรมอ่ืน  ๆไมว่ำ่จะเป็นดำ้นกำรกีฬำ (Sport Diplomacy)  
กำรประชมุ และนิทรรศกำรในระดบันำนำชำติ ญ่ีปุ่ น
เป็นหนึ่งในผูน้ �ำทำงเศรษฐกิจท่ีมีบทบำทส�ำคัญใน 
กำรสง่เสรมิกำรคำ้และกำรลงทนุเสรขีองโลก มีระบบ 
กำรปกครองท่ีมีควำมโปรง่ใสและมีประสทิธิภำพ มีระบบ 
กำรศึกษำท่ีมีคณุ์ภำพสงู ประชำชนมีควำมเป็นมิตร  
มี จิตสำธำรณ์ะ และยอมรับควำมหลำกหลำย  
มีศลิปวฒันธรรมท่ีมีควำมงดงำมและเอกลกัษณ์เ์ฉพำะตวั 
ทัง้วฒันธรรมดัง้เดิม (High Culture) และวฒันธรรม 
สมยันิยม (Pop Culture) อำทิ อำหำรญ่ีปุ่น   กำรชงชำญ่ีปุ่น 
(Haiku) กำรจดัดอกไม ้ ภำพยนตร ์ ละครโนห ์ (Noh)
กำรต์ูนญ่ีปุ่ น (Anime) และกำรแต่งกำยเลียนแบบ 
(Cosplay)

ญี่ปุ่น

เยอรมนี
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Soft Power นอกจำกจะสรำ้งผลประโยชนท์ำงกำรเมืองระหว่ำงประเทศแลว้ ยังช่วยพัฒนำเศรษฐกิจ  
ทั้งในด้ำนกำรท่องเท่ียว กำรส่งออก และกำรลงทุนจำกต่ำงประเทศ โดยเรำมักจะใช้วัฒนธรรมเป็น 
ตวัขบัเคลื่อนเพ่ือส่งเสริมหรือสรำ้งควำมสมัพนัธก์บัประเทศต่ำงๆ เเละน่ีคือตวัอย่ำง 5 อำวธุทำงวฒันธรรมท่ี 
นำนำประเทศมกัใชส้รำ้งควำมนิยมใหก้บัประเทศตน

อาวุธทางวัฒนธรรม
ขยายอำานาจ 
SOFT POWER5

5 5IVE10

SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip



ท่ีมำ :
- www.sobkroo.com/articledetail.asp?id=4166
- bit.ly/3KEU4qx
- bit.ly/3w0raMe

ท่ีมำ :
- mgronline.com/daily/detail/9480000104653
- bit.ly/3y9OgCS
- bit.ly/37ZIF7C

้

อุตสาหกรรมบันเทิง

ปฏิิเสธไม่ไดว้่ำภำพยนตรอ์เมริกนัมีบทบำทโดดเด่นท่ีสดุในตลำดโลก 
โดยตัง้แตห่ลงัสงครำมโลกครัง้ท่ีสอง แทบจะไมมี่ประเทศใดไมต่กอยูภ่ำยใต้
อ �ำนำจทำงกำรคำ้และวฒันธรรมของภำพยนตรอ์เมรกินั โดยในภำพยนตร์
แต่ละเรื่องได้แฝงวัฒนธรรมกำรกินอยู่แบบอเมริกันไปจนถูึงค่ำนิยม 
แบบอเมริกันท่ีล้วนมีอิทธิพลให้ชนหลำยชำติทั่ วโลกมีทัศนคติแบบ  
Pro-American ไปโดยปรยิำย

ภำพยนตรเ์รือ่ง Parasite จำกเกำหลีเป็นภำพยนตรภ์ำษำตำ่งประเทศ 
เรื่องแรกท่ีควำ้รำงวลัภำพยนตรย์อดเย่ียมบนเวทีออสกำรป์ระจ�ำปี 2020  
ไปครอง โดยรฐับำลเกำหลีใชเ้วลำนำนหลำยทศวรรษในกำรวำงกลยทุธ์
ดำ้น Soft Power ใหก้บัประเทศ โดยกำรสง่เสรมิอตุสำหกรรมภำพยนตร ์
อยำ่งตอ่เน่ือง เชน่ ยกเวน้ภำษีใหแ้ก่อตุสำหกรรมภำพยนตร ์ตัง้เปำใหมี้กำรฉำย 
ภำพยนตรท์อ้งถ่ิูนปีละ 140 วนั หรอื 40% ของทัง้ปี นอกจำกนีย้งัอดัฉีดเงิน
สนบัสนนุแก่ผูส้รำ้งภำพยนตร ์ เพ่ือสง่เสรมิวฒันธรรมเกำหลีใหเ้ป็นท่ีรูจ้กั 
ในตำ่งประเทศ ปัจจบุนัเกำหลีกลำยเป็นประเทศผูส้ง่ออกภำพยนตรช์ัน้น�ำ
ของโลกล�ำดบัท่ี 5 รองจำกสหรฐัอเมรกิำ จีน ญ่ีปุ่ น และสหรำชอำณ์ำจกัร

ญ่ีปุ่ นเองก็เริ่มเคลื่อนไหวดำ้นกำรสรำ้ง Soft Power ผ่ำนกำรส่งออก
วฒันธรรม มำตัง้แต่ ค.ศ. 1988 ผ่ำนทัง้รำยกำรทีวี แอนิเมชนั หนงัสือ
กำรต์นู เพลงป๊อป และไอดอลสูป่ระเทศในเอเชียและเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ 
จนเริม่ตดิตลำดและกวำดควำมนิยมจำกนำนำประเทศไดม้ำกขึน้จำกนโยบำย  
Cool Japan ใน ค.ศ. 2002 

การศึกษา

ปัจจบุนัประเทศท่ีมีระบบกำรศกึษำเขม้แข็งท่ีสดุ 3 อนัดบัแรกจำกผล
กำรส�ำรวจ Global Soft Power Index 2021 โดย Brand Finance ไดแ้ก่  
แคนำดำ องักฤษ และสวีเดน ท�ำใหท้ัง้สำมประเทศครองควำมเป็นจดุหมำย
หลกัในกำรศึกษำต่อต่ำงประเทศ เช่นเดียวกบัเยอรมนีท่ีมีควำมโดดเด่น 
ดำ้นวิทยำศำสตรแ์ละกำรศึกษำมำโดยตลอด ทัง้ยังชูนโยบำยเรียนฟร ี 
โดยรัฐบำลเยอรมันเปิดโอกำสใหท้ั้งประชำกรในชำติและคนต่ำงชำต ิ
ไดเ้ขำ้ถูงึกำรศกึษำคณุ์ภำพคบักลอ่งในรำคำสบำยกระเป๋ำ 

เกำหลเีป็นอีกหนึง่ประเทศท่ีใชร้ะบบกำรศกึษำในกำรสง่เสรมิ Soft Power  
เพ่ือขับเคลื่อนกำรเติบโตของประเทศ โดยรฐับำลเกำหลีไดเ้ร่งส่งเสริม 
กำรเรยีนรูเ้ก่ียวกบัวฒันธรรมและภำษำเกำหลีผำ่นสถูำบนั King Sejong  
Institute (KSI) โดยพัฒนำแพลตฟอรม์กำรเรียนรูแ้บบออนไลน์เพ่ือ 
เปิดโอกำสใหค้นทั่วโลกเขำ้ถูงึไดโ้ดยงำ่ย ตอ่ยอดควำมส�ำเรจ็จำกอตุสำหกรรม 
บนัเทิงท่ีครองใจผูค้น ปัจจบุนั KSI มีสำขำทัง้สิน้ 234 แหง่ใน 82 ประเทศทั่วโลก

ส�ำหรบัมำตรฐำนกำรศกึษำในสหรฐัอเมรกิำและองักฤษนัน้ยงัคงไดร้บั 
ควำมนิยมอย่ำงยำวนำน โดยจ�ำนวนมหำวิทยำลยัท่ีตัง้อยู่ในองักฤษและ 
สหรฐัอเมรกิำมำกกวำ่ครึง่มกัตดิอนัดบัมหำวทิยำลยัยอดนิยม 200 แหง่ทั่วโลก  
เพรำะทั้งสองประเทศมีหลักสูตรแม่แบบท่ีมีมำตรฐำนเป็นท่ียอมรับ 
ในระดบัสำกลมำยำวนำน ท�ำใหท้ัง้สหรฐัอเมรกิำและองักฤษยงัครองควำมนิยม 
ในฐำนะจุดหมำยในกำรไปศึกษำเล่ำเรียนของผูค้นจำกทั่วทุกมมุโลกไว้
อยำ่งเหนียวแนน่

2
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กีฬา

ถูำ้นึกถูึงฟตุบอลคงไม่มีรำยกำรไหนย่ิงใหญ่เท่ำกำรแข่งขนัพรเีมียรล์ีก
(Premier League) ท่ีถืูอเป็นฟุตบอลลีกสงูสดุขององักฤษท่ีถู่ำยทอดสด 
กำรแข่งขันไปยัง 188 ประเทศ โดยอังกฤษลงทุนไปกับเทคโนโลยี 
กำรถู่ำยทอดสดเตม็ท่ีเพ่ือใหไ้ดภ้ำพและเสยีงท่ีคมชดักวำ่กำรแขง่ฟุตบอล 
รำยกำรอ่ืน ท�ำใหแ้ฟนบอลสมคัรใจท่ีจะเกำะขอบสนำมพรีเมียรล์ีกเพ่ือ 
เสพอรรถูรสท่ีเหนือชัน้กวำ่

นอกจำกนีพ้รเีมียรล์กียงัสรำ้งรำยไดใ้หก้บัผลติภณั์ฑ์ม์วลรวมในประเทศ  
(GDP) มำกถูงึ 7.6 พนัลำ้นปอนด ์และ 20 สโมสรในพรเีมียรล์ีกยงัก่อให้
เกิดกำรจำ้งงำนในสหรำชอำณ์ำจกัรมำกถูงึ 10,000 ต�ำแหนง่ ประวตัขิอง
สโมสรแต่ละแห่งในพรีเมียรล์ีกท่ีลว้นก่อตัง้มำนำนเกินศตวรรษย่ิงท�ำให ้
กำรแข่งขนัฟตุบอลรำยกำรนีมี้สีสนัมำกกวำ่แคก่ำรลุน้คะแนนตอนจบเกม  
เพรำะเรื่องรำวควำมย่ิงใหญ่ ควำมขดัแยง้ระหว่ำงเมือง กำรเป็นปฏิิปักษ์
ในแต่ละยุคสมัย ฯลฯ ลว้นสรำ้งอรรถูรสใหแ้ฟนบอลทั่วโลกยืนยันท่ีจะ 
เกำะขอบสนำมพรเีมียรล์กีตอ่ไป สง่ผลบวกตอ่ Soft Power เเละภำพลกัษณ์์
ขององักฤษในสำยตำของชำวโลก

ขำ้มมำท่ีกำรแขง่ขนักีฬำลีกใหญ่ๆ อยำ่ง NBA (National Basketball 
Association) ลกีบำสเกตบอลของสหรฐัอเมรกิำท่ีมีอำยยุำวนำนกวำ่ 70 ปี  
ท่ีครองใจคนทัง้โลกผ่ำนกลยทุธก์ำรเพ่ิมฐำนคนดตูำ่งแดนดว้ยกำรเปิดรบั 
นักกีฬำต่ำงชำติเข้ำมำในลีกมำกขึน้ ท�ำให้ต่อให้ไม่คุ้นเคยกับกำรดู
บำสเกตบอล หรอืไมมี่ทีมคุน้เคยไวต้ำมเชียร ์กำรไดเ้ริม่ตน้ดว้ยกำรเชียรน์กักีฬำ
จำกประเทศของตนเองก็ท�ำให ้ NBA ขยำยฐำนกลุม่ผูช้มไดม้ำกขึน้เรื่อยๆ  
ในทกุปี

อาหาร

อำหำรเป็นหนึ่งในเครื่องมือส่งออกวฒันธรรมท่ีใชง้ำนง่ำยและไดผ้ล  
ท�ำใหห้ลำยประเทศใชว้ฒันธรรมอำหำรขยำยอทิธิพลไปยงัดนิแดนอ่ืน อำทิ  
กิมจิของเกำหลีท่ีพลิกสถูำนะจำกผักกำดดองท่ีคนเกำหลีดองไวกิ้นเอง 
ในครวัเรือนเป็นเมนสูขุภำพขวญัใจชำวโลกยคุปัจจบุนั โดยมีกำรรงัสรรค ์
กิมจิแบบต่ำงๆ มำกกว่ำ 100 ชนิดใหถูู้กปำกชนแต่ละชำติ รวมถูึงซึู้ชิ  
ขำ้วหนำ้ปลำดิบของญ่ีปุ่ น หนึ่งในอำหำรจำนด่วนเมนูเก่ำแก่ของโลกท่ี 
ถืูอก�ำเนิดมำตัง้แต่ยคุเอโดะ (รำวค.ศ. 1603 - 1867) ท่ีปัจจบุนัเป็นเมน ู
อ่ิมพอดีค�ำท่ีชำวโลกรูจ้กัและใหก้ำรยอมรบั ชว่ยยกระดบั Soft Power ของ
ประเทศ

เชน่เดียวกบัอำหำรจีนท่ีแผอิ่ทธิพลผำ่นยำ่นไชนำ่ทำวนท่ี์ชำวจีนอพยพไป
ตัง้รกรำก ท�ำใหไ้มว่ำ่คนชำตไิหนก็ตอ้งรูจ้กับะหม่ี ติม่ซึ้ �ำ เป็ดปักก่ิง หมหูนั ฯลฯ  
ท่ีเสิรฟ์รสชำติถูกูปำกจนใครๆ ก็ติดอกติดใจวฒันธรรมอำหำรจำกครวัจีน
โดยทั่วกนั

นอกจำกนีไ้ม่ว่ำจะเป็นฟิชแอนด์ชิปของอังกฤษ พิซึ้ซึ้่ำจำกอิตำลี  
ช็อกโกแลตท่ีมีถ่ิูนก�ำเนิดในเม็กซึ้ิโกและส่งต่อควำมอรอ่ยแบบพกพำง่ำย
ไปสู่ทุกประเทศทั่วโลก กับอีกหลำกหลำยเมนูท่ีสำมำรถูสั่งเดลิเวอรีมำ 
เสิรฟ์ถูึงหน้ำประตูบ้ำน ล้วนเป็นอำวุธทำงวัฒนธรรมติดปลำยลิน้ท่ี 
คนทั่วโลกยอมสยบใหค้วำมอรอ่ยต�ำรบันำนำชำตโิดยสมคัรใจ

3
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วิถีชี้ีวิต ศิลปะ และวัฒนธรรม

แทบจะทุกปีของกำรจดัอนัดบัเมืองท่ีมีช่ือเสียงดำ้นแฟชั่นและสถูำปัตยกรรม 
ของโลกจะตอ้งมีช่ือของหลำยเมืองในอิตำลีและฝรั่งเศสติดโผเสมอ ไม่ว่ำจะเป็น 
กรุงโรมของอิตำลีท่ีเพียบพรอ้มดว้ยศิลปะและสถูำปัตยกรรมเก่ำแก่ และท่ีเมือง 
มิลำนก็เป็นบำ้นเกิดของแบรนดห์รูมำกมำย อำทิ Armani Dolce & Gabbana 
Versace ฯลฯ สว่นท่ีกรุงปำรสี ฝรั่งเศส เจำ้ของสมญำเมืองแฟชั่นอนัดบัหนึง่ของโลก 
ก็มำกดว้ยประวตัิศำสตรท่ี์ยำวนำนดว้ยกำรสั่งสมช่ือชัน้ของกำรเป็นเจำ้แหง่ศลิปะ
วิทยำกำรตอ่เน่ืองนำนหลำยรอ้ยปี

โดยเฉพำะในยคุหลงัสงครำมโลกครัง้ท่ีสองเรื่อยมำ รฐับำลฝรั่งเศสสนบัสนนุ
และผลกัดนักำรออกแบบเชิงอตุสำหกรรมอย่ำงเต็มท่ี อำทิ จดัตัง้คณ์ะกรรมกำร 
สง่เสรมินวตักรรมเครือ่งเรอืนขึน้ในปี 1979 หลงัจำกนัน้ 5 ปีก็ก่อตัง้สถูำบนัออกแบบ
อตุสำหกรรมชัน้สงูแห่งชำติขึน้เพ่ือผลิตดีไซึ้เนอรรุ์น่ใหม่สู่วงกำร ฯลฯ เหล่ำนีเ้ป็น
เพียงตวัอยำ่งเบือ้งตน้ของควำมจรงิจงัของรฐับำลฝรั่งเศสท่ีด�ำเนินกำรดำ้นสง่เสรมิ
ศลิปวฒันธรรมในทกุยคุสมยัอยำ่งตอ่เน่ือง

และถูำ้จะใหน้ึกถูึงประเทศท่ีผลกัดนัวิถีูชีวิตประจ�ำชำติใหแ้ทรกซึ้ึมเขำ้ไปเป็น 
สว่นหนึ่งของไลฟ์สไตลใ์หม่ๆ  ท่ีคนทั่วโลกนกึถูึงตอ้งยกใหส้วีเดน ในฐำนะประเทศ
ตน้แบบของรฐัสวัสดิกำร (Welfare State) ท่ีดูแลควำมเป็นอยู่ของประชำชน
ครอบคลมุรอบดำ้น จงึมกัตดิอนัดบัตน้ๆ ของโลกในดำ้นคณุ์ภำพชีวติ ควำมเทำ่เทียม  
ควำมเป็นประชำธิปไตย กำรศกึษำ ฯลฯ รวมถูงึแนวคดิและวิถีูชีวิตแบบสวีดชิท่ีเป็น
ท่ีรบัรู ้ ช่ืนชม และแทรกซึ้มึไปทั่วโลกผ่ำนผลิตภณั์ฑ์ป์ระทบัตรำสวีดิชอย่ำงสินคำ้
แตง่บำ้นจำก IKEA เครื่องใชไ้ฟฟ้ำ Electrolux เสือ้ผำ้ H&M และสตรมีม่ิงมิวสิก 
Spotify
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ส่งเสริม

ผ่่านการส่่งอัอักการศึึกษาและวััฒนธรรม
ของประเทศต่่างๆ ท่�วโลก

เม่ือ Soft Power สำมำรถู
ถู่ำยทอดแนวคิดและสร้ำ ง
กำรเติบโตให้เศรษฐกิจของ
ประเทศได้ดีไม่แพ้กลไกอ่ืนๆ 
ทุกชำติทั่ ว โลกจึง เร่งพัฒนำ
ศกัยภำพให ้Soft Power ของตน
แทรกซึ้ึมไปสู่กำรเป็นท่ียอมรบั 
ในระดบัสำกล

SOFT POWER

ท่ี่�มา : จัดัอันัดบัโดย U.S. News
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นักศึกษาต่างชี้าติ
สมัครเรียนต่อที่เยอรมนี

ปีการศึกษา 2020/2021 เพ่�มข้�น

80%

18.4%
17.7%

ท่ี่�มา	:	DAAD	หรือืองค์ก์ารืแลกเปล่�ยนวิิชาการืเยอรืมนัเป็นหนว่ิยงานท่ี่�สนบัสนนุด้า้นที่นุการืศึกึษาแก่ผู้้ท่้ี่�สนใจไปศึกึษาต่อ่ในปรืะเที่ศึเยอรืมน่จากที่ั�วิโลก

320,000 
คน

นักศึกษาต่างชี้าติ
เรียนต่อที่เยอรมนี

ปีี 2019

เป็นนักศึกษาจาก

เอัเชีียแปีซิิฟิิก

ยุโรปีตะวัันตก
แอัฟิริกาเหนือัและ
ตะวัันอัอักกลาง

10.5% 
ของจำานวนนักศึกษา

ทั�งประเทศ

คิดเป็น

30%

ยุโรปีตะวัันตก ยุโรปีกลางและ 
ยุโรปีตะวัันอัอักเฉีียงใต้

ยุโรปีตะวัันอัอัก
และเอัเชีียกลาง

ละตินอัเมริกา แอัฟิริกาใต้ส่ะฮารา

อัเมริกาเหนือั

แอัฟิริกาเหนือัและ
ตะวัันอัอักกลาง

เอัเชีียแปีซิิฟิิก

22.7%
13.2%

10.0%

8.5% 6.2%

6.0%

11.2%

21.5%

นักวิจัยต่างประเทศที่ได้รับทุนวิจัยในเยอรมนี ปี 2019
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ท่ี่�มา	:	BLT	Bangkok.ส่อ่งปรากฏการณ์ซ่์ีรส่่ว์าย	Soft	Power	ปลุกุเศรษฐกิจไที่ยกบัอภิิส่ทิี่ธิิ์�	ไลุส่่ตัรูไกลุ	ผูู้�อ ำานวยการ	CEA.	www.bltbangkok.com/people/38083	
	 	 ส่นัตชิัยั	อาภิรณ์ศ์ร.่หรอื	‘ซ่ีรส่่ว์าย’	น่�แหลุะคืือซีอฟตพ์าวเวอรข์องไที่ย.www.bit.ly/3MXkvt9

ท่ี่�มา	:	ลงที่นุศาสตร์.์	อุตุสาหกร์ร์มการ์ต์นูญ่ี่�ปุุ่� นใหญี่�ขนาดไหน?.	www.investerest.co/economy/manga-in-japan

360
ล้านบาท

1,000
ล้านบาท

ม้ลค่าตลาดรวมของซีรีส์วายของไทย
ที่ ได้รับความนิยมใน 

และประเทศกลุ่มละตินอเมริกา

ม้ลค่าการซ้�อคอนเทนต์วายของไทย
ในการเจรจาธุรกิจผ่่านระบบ

ออนไลน์เม้่อเด้อนมิถุนายน 2021 

สนใจซ้�อคอนเทนต์วายมากที่สุด

รายได้ของตลาดอนิเมะ
ทั�งในและนอกญี่ปุ่น

กำาไรในอุตสาหกรรมการ์ต้นญี่ปุ่น
2.5

ล้านล้านเยน
612.5 พัันล้านเยน

มังงะร้ปแบบสิ�งพ่มพ์มียอดขายส้งข้�น
ร้อยละ 13 เม้่อเทียบจากปีก่อน

มังงะร้ปแบบดิจิทัลมียอดขายส้งข้�น
ร้อยละ 32 เม้่อเทียบจากปีก่อน

328%
คนด้ซีรีส์วายบน Line TV 

เพ่�มข้�นในปี 2020

ปี
2019

ปี
2020

Japan’s Manga

คร้่งปีแรกของ ปี 2022 
กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชี้ย์

ผ่ลักดัน Soft Power 

ผ่่านผ่้้ประกอบการ 1,878 ราย   
ม้ลค่า 3,905 ล้านบาท ใน 4 กลุ่มสินค้า  ได้แก่

ท่ี่�มา	:	infoquest.	พาณิิชย์ด์ันั	Soft	Power	ครึ่่�งป่ีแรึ่กชว่ย์ผู้้�ปีรึ่ะกอบการึ่แล้�ว	1,878	รึ่าย์	มล้้คา่	3,905	ล้บ.	www.infoquest.co.th/2022/192584

อาหาร 
ผ่ลไม้ 

ดิจิทัล 
คอนเทนต์

สุขภาพ 
ความงาม

สินค้าสร้างสรรค ์
อัตลักษณ์ไทย

Thailand Boy’s Love

ไต้้หวััน อิินโดนีเซีีย ฟิิลิิปปินส์์

ญี่่�ปุ่่�น ไต้้หวััน เวีียดนาม



17DDIGITONOMY

Korean Wave

ท่ี่�มา	:	The	Korea	Economic	Daily,	Bloomberg,	หนังัสืือ	The	Soft	Power	of	Korean	Wave	(2021),	องค์ก์รการค์า้เกษตรกรรมและการประมงของเกาหล่
	 	 กระที่รวงเกษตร	อาหาร	และกิจการชนับที่,	กรมศุลุกากรเกาหล่ใต,้	The	Standard	Team.	เมื�อ	‘Soft	Power’	ขบัเค์ลื�อนัเศุรษฐกิจได้	้แลว้ประเที่ศุไที่ยจะ	
	 	 หยิบไอเที่็มไหนัสื่งออกไปสื้?้.	 thestandard.co/garena-soft-power,	 ปร่ด่้	 บุญซืื่�อ.กลยทุี่ธ์ท่์ี่�ที่ ำาใหเ้กาหล่ใตก้ลายเป็นัยกัษ์ใหญ่การสื่งออกสืินัค์า้	
	 	 วฒันัธ์รรม	 เชน่ั	หนังั	Squid	Game.	www.thaipublica.org/2021/10/pridi272,	WP.Soft	Power	ด้นัั	 “อาหารเกาหล่”	 ไปไกลระด้บัโลก!	ยอด้สืง่ออก		
	 	 “รามยอนั-กิมจิ-โค์ชจ้งั”	สืรา้ง	New	High.	www.bit.ly/3KNLAgU,	SMEKnowledgeCenter.	กรณ่ีศุกึษาโมเด้ลธ์รุกิจที่อ่งเท่ี่�ยวและธ์รุกิจท่ี่�เก่�ยวเนืั�องในั	
	 	 ประเที่ศุเกาหล่.www.bit.ly/39ooWyK

อุตสาหกรรมภาพยนตร์เกาหลี
มีส่วนแบ่งตลาดในประเทศ

ใหญ่เป็นอันดับ 5 รองจาก

มำกกวำ่การส่งออกเน้�อหา
ทางวัฒนธรรมผ่่านซีรีส์ 

เพ่�มข้�น 2 เท่า

ละครเกาหลี
ฉายในไทยระหว่าง

ปี 2008-2009 

86
เร่่อง10.3

พัันล้านดอัลลาร์

2019

2014

700 ล้านดอัลลาร์ 500 ล้านดอัลลาร์

เน็ตฟลิกซ์ให้ทุนเกาหลีผ่ลิตคอนเทนต์ และกลายเป็น
ฐานการผ่ลิตคอนเทนต์ที่สำาคัญที่สุดนอกอเมริกา

ปี 2015-2020 ปี 2021

ยอดส่งออกกิมจิส้งสุด
ปี 2021

50.93
ล้านดอัลลาร์ส่หรัฐ

ม้ลค่าการส่งออก
บะหมี่กึ่งสำาเร็จร้ป ปี 2021

674.41
ล้านดอัลลาร์ส่หรัฐ

159.9
ล้านดอัลลาร์ส่หรัฐ 

ม้ลค่าการส่งออกผ่ลิตภัณฑ์์ 
“โคชี้้จัง” (ซอสพริกแดง)

ปี 2020

  29.2% จากปี 2020

62.6%
เม้่อเทียบกับ

ปี 2016

35.2%
เม้่อเทียบกับ 

ปี 2019

เดินทางไปเกาหลีในปี 2019 
เพ่่อสัมผ่ัสกับวัฒนธรรมป๊อป  

(Pop Culture)

13%
นักท่องเที่ยว

2.7
สร้างรายได้

พันล้าน 
ดอลลาร์สหรัฐ

ม้ลค่าเกมคอมพ่วเตอร์ 
ทัวร์การแสดงดนตรี 

และเคร่่องสำาอางของเกาหลี

12,300
ล้านดอัลลาร์

189
ล้านดอัลลาร์

2019 1998

50%

สหรััฐฯ จีีน ญี่่�ปุ่่�น สหราช
อาณาจัักร

ท่ี่�มา	:	รายงานจากองค์ก์ร
การค์้าเกษตรกรรมและ	
การประมงของประเที่ศเกาหล่



ปัจจุบนัหลำยภำคส่วนในบำ้นเรำรวมถูึงภำครฐัต่ำงก็ต่ืนตวัพูดถูึง Soft Power กันมำกขึน้เรื่อยๆ เพรำะ
ตระหนักดีว่ำน่ีเป็นเครื่องมือส�ำคัญในกำรสรำ้งมูลค่ำควำมส�ำเร็จใหก้ับประเทศอย่ำงยั่งยืนในหลำยๆ ดำ้น  
ไมว่ำ่จะเป็นเศรษฐกิจ ควำมมั่นคง หรอืบทบำทควำมส�ำคญับนเวทีโลก

ปฏิิเสธไม่ได้เลยว่ำนั่ นเป็นปัจจัยส�ำคัญท่ีท�ำให้ Soft Power นั้นเดินเครื่องท�ำงำน เรำจึงได้เห็น 
ประเทศชั้นน�ำท่ีมีวิสัยทัศนข์องโลกพยำยำมส่งออกวัฒนธรรมอันเป็นเอกลักษณ์์ของตน น�ำมำซึ้ึ่งช่ือเสียง 
ควำมช่ืนชม รำยไดเ้ขำ้ประเทศ ควำมนำ่เช่ือถืูอ ตลอดจนสรำ้งอิทธิพลในแบบท่ี Hard Power ไมส่ำมำรถูท�ำได้

เรำจึงขอชวนทุกคนมำร่วมกันถูอดรหัสควำมส�ำเร็จว่ำแต่ละประเทศชั้นน�ำท่ีทรงพลังดว้ย Soft Power  
มีจุดแข็งและวัฒนธรรมอะไรท่ีเป็นเอกลักษณ์ข์องตัวเอง มีกำรเลือกหยิบจับอะไรขึน้มำน�ำเสนอ มีกลยุทธ ์
ในกำรสนบัสนนุส่งออกวฒันธรรมอย่ำงไรใหมี้ประสิทธิภำพมดัใจผูค้นทั่วโลกไดข้นำดนี ้ จนสำมำรถูกำ้วขึน้ไป 
อยูอ่นัดบัทอ็ปของประเทศผูส้ง่ออกวฒันธรรมและมีอิทธิพลตอ่ชำวโลกไดส้ �ำเรจ็ 

เจาะลึกกลยุทธ์การขับเคล้่อน
ของ 5 ประเทศที่โดดเด่นด้าน
 Soft Power
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ดนตรอีเมรกินัอยำ่ง Rock and Roll ไดร้บัควำมนิยม 
มำกในช่วงปลำยยุค 40 - 50 มี Style Icon อย่ำง  
Elvis Presley ท่ีผูค้นเลยีนแบบกำรแตง่กำยและทรงผม 
สง่อิทธิพลมำจนถูงึปัจจบุนั รวมถูงึแนวดนตรอ่ืีนๆ อยำ่ง 
Country Jazz Soul ท่ีแสดงใหเ้หน็ถูงึวิถีูชีวิตควำมรูส้กึ 
ของอเมรกินัชน สหรฐัอเมรกิำมีศิลปินโดง่ดงัระดบัโลก 
มำกมำย ไม่ว่ำจะเป็น Michael Jackson Madonna  
จนมำถูงึศลิปินดงัยคุใหม ่อยำ่ง   Lady Gaga Taylor Swift 
Beyonce แต่ละคนต่ำงก็มีส่วนกำรในกำรสอดแทรก 
แนวคดิคำ่นิยมหรอืสง่เสรมิภำพลกัษณ์ใ์นแบบอเมรกินั
ไมท่ำงใดก็ทำงหนึง่

อีกสิง่หนึง่ท่ีนำ่พดูถูงึเก่ียวกบัวฒันธรรมดนตรอีเมรกินั
คือ มีกำรผลิตทั้งซีึ้รีสแ์ละภำพยนตรเ์พลงมำกมำย 
ท่ีเป็นทัง้ New Musical และเป็น Juke Box Musical 
น�ำเพลงฮิตในอดีตมำรอ้ยเรยีงเป็นเรือ่งใหม ่ซึ้ึง่นอกจำก
จะแสดงใหเ้ห็นถูึงวฒันธรรมดนตรีท่ีหลำกหลำยของ
อเมริกันแลว้ ยงัช่วยส่งเสริมอุตสำหกรรมละครเพลง
อย่ำง Broadway ใหเ้ป็นสินคำ้ทำงวฒันธรรมท่ีดงึดดู
ผูค้นจ�ำนวนไมน่อ้ยใหเ้ดนิทำงไปชมกนัในแตล่ะปี

ดนตรี 
อตุสำหกรรมบนัเทิงยกัษใ์หญ่อยำ่ง Hollywood เป็น

อตุสำหกรรมภำพยนตรเ์ก่ำแก่ท่ีสดุในโลก สรำ้งกระแสนิยม 
อย่ำงรวดเร็ว รวมถูึงสอดแทรกสิ่งต่ำงๆ อย่ำงแฟชั่น  
สนิคำ้ ตลอดจนแนวคดิ สรำ้งควำมประทบัใจโนม้นำ้วให ้
คลอ้ยตำม น�ำมำซึ้ึง่กำรเลียนแบบ สง่ตอ่คำ่นิยมไดอ้ยำ่ง
เหน็ผล 

สตดูโิอภำพยนตรใ์หญ่ๆ ใน Hollywood สอดแทรก 
ค่ำนิยมในแบบ American’s Dream ซึ้ึ่งให้ค่ำกับ 
ควำมเทำ่เทียมทำงโอกำสและเสรภีำพอนัเป็นอดุมกำรณ์ ์
ของโลกเสร ีหนึง่ในสตดูโิอท่ีส �ำคญัคือ Disney ท่ีปลกูฝัง 
คำ่นิยมใหก้บัเดก็ๆ ทั่วโลกตำมยคุสมยั ซึ้ึง่ในปัจจบุนันี ้
เรำจะเหน็ไดเ้ลยวำ่เนือ้หำของ Disney เองก็มีควำมทนัสมยั 
ใหค้ำ่กบัควำมหลำกหลำย สทิธิเสรภีำพ ควำมเทำ่เทียม
ตำมค่ำนิยมและวฒันธรรมประชำธิปไตยของอเมริกำ  
เช่นเดียวกบัภำพยนตรใ์นแนว Superhero ของทัง้ฝ่ัง  
Marvel และ DC ท่ีมีกำรสอดแทรกแนวคดิทำงกำรเมือง
ลอ้กบัสถูำนกำรณ์โ์ลกและสรำ้งภำพลกัษณ์ใ์หอ้เมรกินั
เป็นพระเอกมำโดยตลอด แมก้ระทั่งภำพยนตรใ์นแนว 
Sci-Fi อวกำศ เช่น มหำกำพย ์ Star Wars ท่ีเริ่มมำ 
ตั้งแต่ปี 1977 และยังคงมีกำรเขียนต�ำนำนบทใหม ่
ต่อเน่ืองมำจนถูึงทุกวนันีก็้ยงัมีกำรสอดแทรกแนวคิด
ทำงกำรเมืองลงไปดว้ย ไมเ่วน้แมแ้ตภ่ำพยนตรแ์นวส�ำรวจ
อวกำศอยำ่ง Apollo และภำพยนตรแ์นวหำยนะวิกฤต
โลกอยำ่ง ID4 ก็ไดมี้กำรตอกย�ำ้บทบำทควำมเป็นผูน้ �ำ
ทั้งด้ำนควำมก้ำวหน้ำทำงเทคโนโลยีและกำรเมือง 
ของโลก

ภาพยนตร์ Hollywood

ในชว่งหลงัสงครำมโลกครัง้ท่ี 2 สหรฐัอเมรกิำใชห้ลกักำรประชำธิปไตยและแนวคดิเสรนิียม รวมถูงึกำรขยำย
อิทธิพลทำงกำรทหำร ท�ำใหเ้กิดกำรยอมรบัในอ�ำนำจของสหรฐัอเมรกิำ และกำรเอำอเมรกิำเป็นตน้แบบในดำ้น
ตำ่งๆ (Americanization) จนเกิดปรำกฏิกำรณ์ ์ Empire by Invitation หรือกำรยอมอยู่ใตอ้ �ำนำจและอิทธิพล 
โดยสมคัรใจ จนถูงึปัจจบุนั ภำพลกัษณ์ข์องดนิแดนแหง่เสรภีำพและโอกำสจำกคำ่นิยมในแบบ American’s Dream 
ซึ้ึง่เช่ือมโยงกบัวฒันธรรมประชำธิปไตยแบบทนุนิยมยงัคงสอดแทรกอยูใ่นวฒันธรรม American Pop Culture 
ผำ่นทัง้ศลิปะ ดนตร ีภำพยนตร ์แฟชั่น ฯลฯ ชว่ยสง่เสรมิ Soft Power ทรงพลงัของสหรฐัฯ ไดอ้ยูเ่สมอ

0
1

สหรัฐอเมริกา ความคิด
เสรีนิยมสอดแทรกเข้าไปใน
America�n  POP Culture
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จำกรำยงำนของ Global Soft Power Index 2022 
ชีใ้หเ้ห็นว่ำระบบกำรศึกษำขององักฤษนัน้เป็นอนัดบัท่ี 1  
ของโลก เริม่จำกภำษำองักฤษท่ีมีใชก้นัอยำ่งแพรห่ลำย และ
อดุมไปดว้ยสถูำนศกึษำชัน้น�ำมำกมำย เช่น Harrow School 
ในกรุงลอนดอน ผลิตบุคคลท่ีมีช่ือเสียงจำกหลำกหลำย
วงกำรทั่วโลก Eton College ขึน้ช่ือในเรือ่งคณุ์ภำพกำรศกึษำ 
ปลกูฝังมำรยำทและบม่เพำะชนชัน้น�ำ

มหำวิทยำลัยในสหรำชอำณ์ำจักรล้วนมีช่ือเสียงทั้ง
ดำ้นวิชำกำร ประวตัิศำสตร ์ วฒันธรรมเก่ำแก่ รวมไปถูึง 
สิ่งอ �ำนวยควำมสะดวกครบครนั อำทิ University of Oxford 
นับเป็นหนึ่งในมหำวิทยำลัยท่ีเก่ำแก่ท่ีสดุในโลกซึ้ึ่งสรำ้ง 
ผู้น �ำโลกมำมำกมำย Universi ty of  Cambridge  
มหำวิทยำลัยชั้นน�ำด้ำนคณิ์ตศำสตร์ วิทยำศำสตร ์ 
และฟิสิกส ์ มีผูไ้ดร้บัรำงวลัโนเบลถูึง 117 คน กำรศึกษำ 
อนัแข็งแกรง่ของสหรำชอำณ์ำจกัรจงึเป็น Soft Power ท่ีสง่
อิทธิพลในดำ้นตำ่งๆ สูส่ำยตำชำวโลกโดยไมมี่ขอ้กงัขำ

ดว้ยภัยคุกคำมต่ำงๆ ท่ีตอ้งเผชิญหนำ้ในศตวรรษท่ี 21 ตัง้แต่สงครำมไซึ้เบอร ์ กำรก่อกำรรำ้ย ไปจนถูึง 
กำรบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรซึ้ึ่งอนำคตอำจถูึงขั้นกลำยเป็นสงครำมข้อมูลข่ำวสำรจึงท�ำให้รัฐบำลอังกฤษ 
มีแผนพฒันำ Soft Power เพ่ือสรำ้งควำมช่ืนชมและเช่ือถืูอโดยกำรสง่ตอ่คำ่นิยมและแผ่อิทธิพลทำงวฒันธรรม
ไปทั่วโลก ส�ำหรบัจดุแข็งตน้ทนุทำงวฒันธรรมท่ีเป็นบอ่เกิด Soft Power เมืองผูดี้มีอยูห่ลำยอยำ่งดว้ยกนั อำทิที่ม
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การศึกษาและนวัตกรรม

สหราชี้อาณาจักร วรรณกรรม ดนตรี 
การศึกษา ฟุตบอล และความเป็น
เจ้าแห่งส้่อของเม้องผ่้้ดี
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สหรัฐอเมริกำยังถืูอเป็นผู้ชนะระดับโลกในด้ำนวัฒนธรรม 
กำรศกึษำดว้ยจ�ำนวนมหำวทิยำลยัชัน้น�ำท่ีมำกกวำ่ประเทศอ่ืนๆ ในโลก 
นโยบำยในกำรเปิดรบันักศึกษำต่ำงชำติและกำรให้ทุนกำรศึกษำ 
รวมถูึงควำมเป็นผูน้ �ำทำงนวตักรรม เน่ืองจำกเป็นท่ีตัง้ของ Silicon  
Valley และบรษัิทเทคโนโลยีท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก เชน่ Apple Google  
Microsoft หรือแม้แต่เทคโนโลยีเสมือนจริงแห่งอนำคตอย่ำง  
Metaverse นัน้ก็มี Meta (Facebook) ของ Mark Zuckerberg ท่ี 
ก�ำลงัเรง่พฒันำและรฐับำลของประธำนำธิบด ีBiden เองก็มียทุธศำสตร์
เรง่สนบัสนนุพฒันำอตุสำหกรรมเทคโนโลยีเพ่ือแขง่ขนักบัจีน

การศึกษาและนวัตกรรม Focus
สหรัฐอเมริกำเข้มงวดกับ

กฎหมำยลิขสิท ธิ� มำก  และ
เป็นกลไกส�ำคัญอย่ำงหนึ่ ง ท่ี
ท�ำใหส้ินคำ้ทำงวฒันธรรมและ
ทรพัยส์นิทำงปัญญำตำ่งๆ ไดร้บั 
ควำมคุม้ครอง และกระตุน้ให้
เกิดกำรพฒันำผลิตภณั์ฑ์ใ์หม่ๆ 
ขึน้มำกมำย
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วรรณกรรม
ยอ้นไปตัง้แตส่มยั William Shakespeare กวีและ 

นักเขียนบทละครคนส�ำคัญ ซึ้ึ่งไดร้บักำรยกย่องว่ำ
เป็นนกัเขียนผูย่ิ้งใหญ่ท่ีสดุของวงกำรวรรณ์กรรมโลก 
นอกจำก Shakespeare แลว้องักฤษยงัอดุมไปดว้ย 
นักเขียนขึน้แท่นมำกมำย ตัง้แต่ George Orwell 
H.G. Wells Virginia Woolf ไล่มำจนถูึงนักเขียน 
เบสเซึ้ลเลอรส์มัยใหม่อย่ำง J.R.R.Tolkien บิดำ
แห่งวรรณ์กรรมแฟนตำซีึ้ยคุใหม่ ผูมี้ผลงำนมีช่ือเสยีง 
อย่ำง The Hobbit และ The Lord of the Rings  
ท่ีคนทั่วโลกรูจ้กัเป็นอย่ำงดี จนมำถูึง J.K.Rowling  
ผูเ้ขียน Harry Potter ท่ีมีกำรน�ำไปสรำ้งภำพยนตร ์
เป็นท่ีนิยมทั่วโลก

ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก

ตัง้แตท่ี่กำรเลน่กีฬำฟตุบอลสมยัใหมเ่กิดขึน้ 
เม่ือชว่งศตวรรษท่ี 19 สหรำชอำณ์ำจกัถืูอเป็น 
ประเทศแรกท่ีก่อตัง้สมำคมฟุตบอล มีกติกำ
กำรแข่งขันท่ีชัดเจน ภำยหลังมีกำรขยำย 
อิทธิพลของกีฬำชนิดนี้ไปยังต่ำงประเทศ   
โดยยึดเอำกฎกติกำฟุตบอลเมืองผูดี้ไปใชก้นั
จนเป็นกีฬำท่ีไดร้บัควำมนิยมไปทั่วโลก ปัจจบุนั
พรีเมียร ์ลีกอังกฤษได้รับควำมนิยมสูงสุด 
และมีแฟนบอลทั่ วโลก สิ่งท่ีเป็นข้อพิสูจน ์
Soft Power ของฟตุบอลพรเีมียรล์กีไดเ้ป็นอยำ่งดี
คือมลูคำ่ทำงเศรษฐกิจจำกกำรประมลูลขิสทิธิ� 
ในตลำดตำ่งประเทศกวำ่ 100 ประเทศท่ีทะล ุ
หลกั 1 หม่ืนลำ้นปอนด ์ ยงัไม่นบักำรเดินทำง 
มำชมกำรแข่งในองักฤษจำกแฟนบอลทั่วโลก  
ฟุตบอลพรีเมียรล์ีกจึงถืูอเป็น Soft Power  
ทำงวฒันธรรมแสนทรงพลงัขององักฤษ

สว่นในดำ้นขำ่วสำรสหรำชอำณ์ำจกัรมี BBC เป็นส�ำนกัขำ่ว 
ทรงอิทธิพลซึ้ึง่ด �ำเนินงำนมำรว่มรอ้ยปี ไดร้บัควำมเช่ือถืูอและ 
เผยแพร่ไปทั่วโลก ทลำยขอ้จ�ำกัดดำ้นภำษำ เพรำะเม่ือมี 
กำรตัง้สำขำท่ีประเทศไหนก็จะมีกำรถู่ำยทอดเป็นภำษำทอ้งถ่ิูน 
ของประเทศนัน้ๆ

พลังส้่อทรงอิทธิพล

กลไกหนึง่ท่ีท �ำให ้Soft Power ขององักฤษมีควำมแขง็แกรง่เพรำะมี 
หน่วยงำนอย่ำง British Council ท่ีช่วยสรำ้งเครือข่ำย 
สรำ้งควำมเขำ้ใจระหว่ำงสหรำชอำณ์ำจกัรและประเทศอ่ืนๆ 
ผ่ำนงำนดำ้นศิลปะ วัฒนธรรม และกำรศึกษำ แมใ้นช่วง 
ท่ียงัมีควำมไมแ่นน่อนเก่ียวกบักำรแยกตวัออกจำกสภำพยโุรป 
สง่ผลให ้Soft Power องักฤษออ่นก�ำลงัลง  ทวำ่เม่ือแยกตวัออกมำ 
แลว้นโยบำยกำรเมืองและเศรษฐกิจเริม่มีควำมชดัเจน รวมถูงึ 
กำรบรหิำรจดักำรโควดิท่ีท�ำใหป้ระชำชนกลบัมำใชชี้วิตปกติได ้
เป็นประเทศแรกๆ ของโลก  อนัดบัใน Global Soft Power Index 
ปีลำ่สดุจงึกระเตือ้งขึน้มำเป็นอนัดบั 2 รองจำกสหรฐัอเมรกิำ

Focus

ดนตรี
อุตสำหกรรมดนตรี Brit Pop หรือ UK Pop 

เป็นอีกหนึ่ง Soft Power ท่ีสรำ้งช่ือ เป็นท่วงท�ำนอง 
แหง่สหรำชอำณ์ำจกัรท่ีชำวโลกตดิตำมฟังมำเน่ินนำน 
ไม่มีใครไม่รูจ้ัก The Beatles จำกเมืองลิเวอรพ์ลู
ท่ีมีอิทธิพลท่ีสุดแห่งยุคสมัย เช่นเดียวกับท่ีในยุค  
90 ก็มีเกิรล์กรุ๊ปอย่ำง Spice Girls สรำ้งยอดขำย 
ถูลม่ทลำยทั่วโลก นอกจำกนีอ้งักฤษยงัมีศลิปินอมตะ
อีกหลำยรำยอยำ่ง David Bowie Elton John จนมำถูงึ 
ทุกวนันีก็้ยงัคงมีศิลปินระดบัแม่เหล็ก ไม่ว่ำจะเป็น  
Ed Sheeran Adele Dua Lipa Sam Smith และอ่ืนๆ  
อีกมำกมำย 
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แลนด์มาร์คและความเชี้ี่ยวชี้าญด้านการจัดการวัฒนธรรม
ดว้ยตน้ทนุทำงวฒันธรรม ไมว่ำ่จะเป็นสถูำนท่ีส�ำคญัอนัเป็นแลนดม์ำรค์อยำ่ง  

Eiffel Tower และ Louvre Museum ท�ำใหฝ้รั่งเศสยงัคงสำมำรถูดงึดดูผูค้นทั่วโลก
ใหไ้ปเยือน สรำ้งรำยได ้สง่อิทธิพลไดอ้ยำ่งมหำศำล เหตกุำรณ์เ์พลงิไหมค้รัง้ใหญ่ 
ท่ี Notre Dame Cathedral ไดร้บัเงินบรจิำคเพ่ือบรูณ์ะจำกสำธำรณ์ชนทั่วโลก 
สะทอ้นใหเ้หน็ถูงึควำมเป็นท่ีรกัในวฒันธรรม ประวตัศิำสตร ์และมรดกของฝรั่งเศส
ในระดบัโลก

ทั้งนีส้่วนส�ำคัญท่ีเป็นรำกฐำนใหฝ้รั่งเศสจดักำรวฒันธรรมเริ่มจำกนโยบำย  
André Marro รฐัมนตรกีระทรวงวฒันธรรมคนแรก ซึ้ึง่กระทรวงดงักลำ่วก่อตัง้มำ
ตัง้แต่ปี 1959 มีเปำหมำยคือน�ำมรดกวฒันธรรมฝรั่งเศสไปเผยแพรใ่นวงกวำ้ง
และสนบัสนนุใหศ้ลิปะเฟ่ืองฟ ูฝรั่งเศสยงัด�ำเนินภำรกิจดำ้นวฒันธรรมทำงกำรทตู 
ผ่ำนเครือข่ำยสมำคมฝรั่งเศส Alliance Francaise ตอกย�ำ้ภำพลกัษณ์รุ์ม่รวย
วฒันธรรมและยงัเป็นผูเ้ช่ียวชำญดำ้นกำรจดักำรวฒันธรรม ซึ้ึง่ไมเ่พียงแตอ่นรุกัษ์
สิ่งท่ีเป็นมรดกตกทอด แตย่งัสนบัสนนุใหมี้กำรตอ่ยอดสรำ้งสรรคส์ิ่งใหม่ๆ  อีกดว้ย 

กำรท่ีประธำนำธิบดี Emmanuel Macron  
ชนะกำรเลือกตัง้สมยัท่ี 2 นโยบำย Soft Power 
ของฝรั่ งเศสจะเปลี่ยนแปลงอย่ำงไรต่อไป 
ลว้นเป็นท่ีนำ่จบัตำ

Focus

อำหำรฝรั่งเศสไดร้บักำรยกย่องในฐำนะสดุยอด 
แหง่ศำสตรอ์ำหำรโลก เทคนิคกำรปรุงอำหำรฝรั่งเศส
มีอิทธิพลอย่ำงมำกต่อแวดวงอำหำรโลก จนไดร้บั 
กำรขึน้ทะเบียนเป็นมรดกทำงวัฒนธรรมท่ีจับตอ้ง 
ไมไ่ดท่ี้ส �ำคญัของโลก ทัง้นี ้Haute Cuisine อำหำรชัน้สงู
อนัแสนประณี์ตของฝรั่งเศสยงัมีอิทธิพลท่ีพบเห็นได ้
ตำมรำ้นอำหำร Fine Dining ตำ่งๆ ทั่วโลก

ศำสตรก์ำรครัวอย่ำงมืออำชีพของฝรั่งเศสเป็น
องค์ควำมรู ้และมำตรฐำนกำรจัดกำรภัตตำคำร
ท่ีมีกำรน�ำไปใช้ในร้ำนอำหำรและโรงแรมชั้นน�ำ 
ทั่วโลก โดยมีสถูำบนัช่ือดงัอย่ำง Le Cordon Bleu 
เป็นเครือข่ำยกำรศึกษำชั้นน�ำท่ีถู่ำยทอดศำสตร ์
กำรปรุงอำหำรฝรั่งเศสจนเป็นท่ียอมรบัในระดบัสำกล 

 ฟันเฟืองส�ำคญัอีกอย่ำงคือหนังสือคู่มือปกแดง 
ท่ีเปรียบเสมือนไบเบิลส�ำหรับนักชิม นักเดินทำง
อนัดบั 1 ของโลกอย่ำง Michelin Guide ก่อตัง้โดย
บริษัทยำงรถูยนต์สัญชำติฝรั่ งเศสท่ีมีมำนำนนับ 
ศตวรรษ มอบรำงวัลให้กับร้ำนอำหำรทั่ ว โลก  
สรำ้งหมุดหมำยใหก้ับนักท่องเท่ียวสำยชิมสำมำรถู
กระตุ้นกำรท่องเท่ียวเชิงอำหำรให้กับทุกประเทศ 
ท่ีไกดบ์ุ๊กปกแดงเลม่นีเ้ดนิทำงไป 

ท่ีมำ : commons.wikimedia.org

ศาสตร์การครวัและค้ม้่อนักชี้มิอนัดบั 1 ของโลก 
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ฝรั่งเศส กินด้่มร่่นรมย์ รุ่มรวย 
เชี้ี่ยวชี้าญด้านการจัดการวัฒนธรรม
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ประเทศญ่ีปุ่ นสรำ้ง Soft Power ดว้ยกำรเป็นตน้แบบ 
ดำ้นกำรสรำ้งควำมสมัพนัธร์ะหว่ำงประเทศ โดยใช ้
นโยบำยสง่เสรมิบทบำทกำรเป็นผูส้นบัสนนุประชำธิปไตย   
ผ่ำนโครงกำรและควำมช่วยเหลือทำงกำรเงินของ 
Japan International Coopertion Agency (JICA) 
และกำรให้ควำมช่วยเหลือในดำ้นอ่ืนๆ ทั้งในดำ้น 
กำรศกึษำ ธรรมำภิบำลภำครฐั สทิธิมนษุยชน กำรปอ้งกนั
กำรคอรร์ปัชนั และกำรรกัษำสนัตภิำพ เป็นตน้ นอกจำกนี ้
ยงัพฒันำ Soft Power ดำ้นมรดกทำงวฒันธรรมและ 
ค่ำนิยมท่ีเป็นสำกล ผ่ำนกำรอนุรกัษ์ ส่งเสริม และ
เผยแพร่ศิลปวฒันธรรมท่ีมีเสน่หแ์ละเป็นเอกลกัษณ์์
ของญ่ีปุ่ น และกำรส่งเสริมค่ำนิยมท่ีเป็นท่ียอมรับ 
ของสำกล เชน่ เสรภีำพ ควำมคิดสรำ้งสรรค ์กำรเป็นมิตร 
กับสิ่งแวดลอ้ม กำรช่วยเหลือดำ้นมนุษยธรรม และ
บทบำทท่ีสรำ้งสรรคข์องกองทพั เป็นตน้ 

จนกระทั่งหลงัวิกฤตฟองสบู่ช่วงตน้ทศวรรษท่ี 90 
เป็นตน้มำ ญ่ีปุ่ นประสบปัญหำประชำกรในประเทศ
ลดลงอยำ่งตอ่เน่ือง อตัรำกำรเกิดท่ีนอ้ยลงสง่ผลใหเ้กิด
กำรขำดแคลนแรงงำนในตลำดอตุสำหกรรมกำรผลิต 
เดิมซึ้ึ่งเคยรุ่งเรืองอย่ำงยำนยนตแ์ละเครื่องใชไ้ฟฟ้ำ  
ท�ำให้กำรเติบโตทำงเศรษฐกิจของประเทศญ่ีปุ่ น 
หยดุชะงกัมำเป็นระยะเวลำกวำ่ 20 ปี

แนวโน้มในกำรก้ำวสู่สังคมผูสู้งอำยุท่ีรุนแรงขึน้  
ญ่ีปุ่ นจึงต้องเร่งหำอุตสำหกรรมใหม่ท่ีขับเคลื่อน
เศรษฐกิจสร้ำงสรรค์อัน เ ป็น ท่ีมำของนโยบำย  
Cool Japan น�ำสินคำ้และบริกำรทำงวัฒนธรรมท่ี 
โดดเด่นของญ่ีปุ่ นมำต่อยอดให้เ ป็นเศรษฐกิจ
สร้ำงสรรค์สู่ต่ำงประเทศ และเชือ้เชิญชำวต่ำงชำติ 
ใหม้ำทอ่งเท่ียว น�ำไปสู่กำรเติบโตของเศรษฐกิจและ 
เพ่ิมกำรจำ้งงำนภำยในประเทศอยำ่งไดผ้ล

ญี่ปุ่น นโยบาย                         
ส่งออกวัฒนธรรมสร้างสรรค์ “สุดเจ๋ง”

0
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 “Cool Japan” 

เพ่ือด�ำเนินนโยบำยดงักลำ่วใหมี้ประสทิธิภำพ รฐับำลญ่ีปุ่ นแตง่ตัง้ต �ำแหนง่รฐัมนตรยีทุธศำสตร ์Cool Japan 
ขึน้ในปี 2012

นโยบำย Cool Japan เกิดจำกควำมรว่มมือจำกหนว่ยงำนตำ่งๆ มำกมำย ไมว่ำ่จะเป็นส�ำนกังำนวฒันธรรม  
กระทรวงเศรษฐกิจกำรคำ้และอตุสำหกรรม กระทรวงกำรต่ำงประเทศ กรมกำรท่องเท่ียว กระทรวงยตุิธรรม  
กระทรวงกิจกำรภำยในและกำรสื่อสำร กระทรวงเกษตรป่ำไมแ้ละประมง ฯลฯ ทุกหน่วยงำนลว้นมีบทบำท 
ในกำรเช่ือมโยงนโยบำย Cool Japan กบัภำคเอกชนเพ่ือขยำยกำรบรโิภคสนิคำ้และกำรบรกิำรของประเทศญ่ีปุ่ น เชน่  
ส �ำนกังำนวฒันธรรมท�ำโครงกำรพฒันำทรพัยำกรบคุคลดำ้นศลิปวฒันธรรม กระทรวงเศรษฐกิจกำรคำ้ฯ ใหท้นุ 
กับนกัสรำ้งสรรคใ์นกำรคิดและกำรออกแบบงำนวฒันธรรมของญ่ีปุ่ นอย่ำงสรำ้งสรรค ์ กระทรวงเศรษฐกิจฯ  
ช่วยสง่เสรมิช่องทำงกำรจดัจ�ำหน่ำยในต่ำงประเทศ สว่นกระทรวงกิจกำรภำยในและกำรสื่อสำรฯ สรำ้งระบบ
กำรกระจำยและออกอำกำศดิจิทัลคอนเทนต ์ รวมถูึงเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรเก่ียวกับ Cool Japan ออกสู ่
ตำ่งประเทศ เป็นตน้ นอกจำกนีย้งัมี Japan Foundation ท่ีคอยท�ำหนำ้ท่ีชว่ยเผยแพรเ่ก่ียวกบัวฒันธรรมญ่ีปุ่ น
และ Cool Japan อีกทำงดว้ย

ยุทธศาสตร์ ในการผ่ลักดัน
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ภาพยนตรั์แอนิเมชััน หรือท่ีเรียกว่ำ อนิเมะ  
สว่นใหญ่มกัถูกูดดัแปลงมำจำกมงังะท่ีไดร้บัควำมนิยม  
เชน่ ดำบพิฆำตอสรู เดอะมฟูว่ี : รถูไฟสูนิ่รนัดร ์ท่ีสรำ้ง
ปรำกฏิกำรณ์ ์ ท�ำเงินไปมำกกว่ำ 2.88 หม่ืนลำ้นเยน 
เม่ือปี 2020 

Game เป็นอีกหนึ่งสินคำ้ญ่ีปุ่ นท่ีไดร้บัควำมนิยม 
ไปทั่วโลก โดยมีทัง้เกมตู ้ เครื่องเกมเล่นท่ีบำ้น และ 
เครื่องเล่นเกมพกพำ ไปจนถูึงเกมออนไลน ์ มูลค่ำ
ตลำดของอตุสำหกรรมเกมในญ่ีปุ่ นอยู่ท่ีปีละ 17.44  
หม่ืนลำ้นเยนและมีแนวโนม้เติบโตขึน้เรื่อยๆ

Kawaii Fashion สนิคำ้และกำรบรกิำร
ท่ีมีควำมคำวำอี นำ่รกั เชน่ เสือ้ผำ้ ของเลน่ 
ขนม อำหำร ฯลฯ

วฒันธรรมโดดเด่นท่ีเป็น “Cool Japan”
มังงะ (Manga)  หรือหนังสือกำร์ตูนญ่ีปุ่ น  

เป็นหนึ่งในสินคำ้ทำงวฒันธรรมท่ีไดร้บัควำมนิยม 
อย่ำงสูงไปทั่ วโลก มังงะมีบทบำทช่วยเผยแพร่
วัฒนธรรมญ่ีปุ่ น  ไม่ ว่ ำจะ เ ป็นผลงำนระดับ
ม ำ ส เ ต อ ร์พี ซึ้ ข อ ง เ จ้ำ พ่ อ มัง ง ะ ญ่ี ปุ่ น  อ ย่ ำ ง  
Tetsuka Tsutomu ไล่มำจนถูึง Doraemon 
Dragon Ball Sailor Moon ฯลฯ ไปจนถูึงผลงำน 
ท่ีสรำ้งปรำกฏิกำรณ์อ์ยำ่ง One Piece ท่ีถูกูตีพิมพ ์
กว่ำ 60 ล้ำนเล่ม และจ�ำหน่ำยมำกกว่ำ 35 
ประเทศ รวมถูึงแอนิเมชันท่ีฉำยใน 40 ประเทศ  
Naruto มังงะท่ีถููกตีพิมพม์ำกกว่ำ 75 ลำ้นเล่ม 
และจดัจ�ำหนำ่ยกวำ่ 35 ประเทศทั่วโลก สว่นเวอรช์นั
แอนิเมชนัก็ฉำยในประเทศตำ่งๆ กว่ำ 80 ประเทศ  
มีกำรต่อยอดมังงะเป็นทัง้พิพิธภัณ์ฑ์ ์ นิทรรศกำร  
ไปจนถูงึคำเฟ่ และสนิคำ้สะสมตำ่งๆ

Karaoke รูปแบบควำมบนัเทิงผำ่นกำรรอ้งเพลง 
ประกอบดนตรีท่ีปิดเสียงนกัรอ้งเอำไวก้ลำยเป็น
ส่วนหนึ่งของกำรละลำยพฤติกรรมในท่ีท�ำงำน 
และควำมบนัเทิงสำมญัประจ�ำบำ้นของคนทั่วทัง้โลก 
โดยจดุเริม่ตน้ของคำรำโอเกะเกิดขึน้ในชว่งยคุ 70 
เม่ือ Daisuke Inoue นักร้องและผู้จัดกำร 
วงดนตรใีนแถูบโกเบของญ่ีปุ่ น แกปั้ญหำท่ีเขำไม่
สำมำรถูไปแสดงในรำ้นตำ่งๆ ไดใ้นเวลำเดียวกนั  
จึงบันทึกกำรแสดงของตัวเองและลบเสียงรอ้ง 
อ อ ก ไ ป ใ ห้ค น ดูส ำ ม ำ ร ถู ร้อ ง เ พ ล ง ไ ด้ด้ว ย  
จนกลำยเป็นท่ีนิยมไปทั่ วญ่ีปุ่ น จนกระทั่ งใน 
ช่วงยคุ 80 เศรษฐกิจของญ่ีปุ่ นรุง่เรืองถูึงขีดสดุ 
วัฒนธรรมกำรรอ้งคำรำโอเกะจึงขยำยตัวไป 
ทั่วโลก โดยบำงประเทศก็ใชช่ื้อทบัศพัทไ์ปเลยวำ่  
Karaoke (kara (空) แปลวำ่ "วำ่งเปลำ่" และ oke 
(オケ) ค �ำย่อจำกค�ำว่ำ "Orchestra" ในภำษำ
องักฤษ) และบำงประเทศมีช่ือเรยีกของตวัเอง เชน่  
KTV  ในจีน Noraebang (นอแรบงั) ในเกำหล ีและ 
Videoke ในฟิลปิปินส์

อาหารัญ่ี่�ป่่น รำ้นอำหำรญ่ีปุ่ นมีกำรเติบโต
อยำ่งตอ่เน่ืองจำก 24,000 รำ้น เป็น 89,000 รำ้น 
อำหำรญ่ีปุ่ นไดร้บัควำมนิยมไปทั่วโลก

วัฒนธรัรัมดั� ง เดิม เช่น งำนฝีมือและ
หตัถูกรรมดัง้เดิมตำมท่ีกระทรวงเศรษฐกิจกำรคำ้ 
และอุตสำหกรรมญ่ีปุ่ น (METI) ก�ำหนดไว้มี  
8 ประเภทหลกั ไดแ้ก่ เครื่องป้ันดินเผำ สิ่งทอ  
เครือ่งเขินญ่ีปุ่ น งำนไม ้เครือ่งโลหะ ตุก๊ตำกระดำษ
และอ่ืนๆ 

Character เช่น Hello Kitty ท่ีคนทั่วไปหลง
คิดว่ำเป็นแมวมำตั้งนำน แต่เพ่ิงมีกำรเฉลยกัน 
เม่ือไม่นำนมำนี้ว่ำเป็นเด็กผู้หญิงต่ำงหำกก็เป็น 
ตวัละครท่ีมีกำรจดัจ�ำหน่ำยมำกกว่ำ 100 ประเทศ 

Focus

ญ่ีปุ่ นรูดี้ถูึงวิธีกำรใชป้ระโยชนจ์ำกทรพัยส์ินทำง
วฒันธรรมอนัหลำกหลำยของตน แมใ้นยำมท่ีโลก
ตอ้งเผชิญกบัสถูำนกำรณ์ ์วิกฤตโควิด-19 แตก็่ยงั 
ยืนหยดัจะจดัโตเกียวโอลมิปิกในปี 2019 ซึ้ึง่เป็นเวที 
ในกำรแสดงควำมแข็งแกร่งของ Soft Power  
ญ่ีปุ่ นสูส่ำยตำชำวโลกไดเ้ป็นอย่ำงดี และเรำก็ได้
เห็นองคป์ระกอบหลำยอยำ่งของ Cool Japan ผำ่น
พิธีเปิดมหกรรมดงักลำ่ว

ทั่วโลกหรอืตวัละครอยำ่ง Pokemon  
ก็มียอดขำยรวมสินค้ำและบริกำร 
ถูงึกวำ่ 3.6 ลำ้นลำ้นเยน เป็นตน้ ทัง้นี ้
มีกำรประมำณ์กำรณ์ว์ำ่  ธรุกิจลขิสทิธิ�
ตัว ล ะ ค ร นั้น ส ร้ำ ง ร ำ ย ไ ด้ใ ห้กับ 
ญ่ีปุ่ นมำกกว่ำ 37 ล้ำนล้ำนเยน 
ตอ่ปีเลยทีเดียว
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ปฏิิเสธไมไ่ดเ้ลยวำ่ Soft Power จำกอตุสำหกรรมบนัเทิง ไมว่ำ่จะเป็นซีึ้รสี ์ภำพยนตร ์และดนตร ี
ของเกำหลีไดส้่งแรงกระเพ่ือมไปยังอุตสำหกรรมอ่ืนๆ มำกมำย เพียงแค่ช่วงไม่ก่ีปีท่ีผ่ำนมำ
เกำหลีมีทัง้ Mega Idol ศิลปิน K-POP และ K-Star หนงัซีึ้รีสเ์ป็นท่ีพดูถูึงโดนใจสรำ้งอิมแพ็ก 
ในระดบัโลกมำกมำย สิง่ตำ่งๆ เหลำ่นีไ้มไ่ดเ้กิดขึน้เพียงชั่วขำ้มคืน แตเ่กิดจำกควำมพยำยำมผลกัดนั 
อยำ่งจรงิจงัดว้ยสำยตำท่ีเขำ้ใจตอ่เน่ืองยำวนำน

“Hallyu” การผ่ลักดันอย่าง
ต่อเน้่องยาวนาน

ควำมส�ำเรจ็ดงักลำ่วทัง้หมดและกระแสปรำกฏิกำรณ์ ์ 
Hallyu หรอืกระแสควำมคลั่งไคลใ้นวฒันธรรมเกำหล ี
(Korean Wave) ท่ีเพ่ิมสงูขึน้ตัง้แตช่ว่งปลำยทศวรรษท่ี  
1990 เกิดจำกควำมพยำยำมผลกัดนัอยำ่งจรงิจงัและ
เขำ้ใจอย่ำงต่อเน่ือง โดยหลงัจำกวิกฤตเศรษฐกิจเม่ือ 
ปี 1997 สง่ผลตอ่หลำยประเทศในเอเชียรวมถูงึเกำหล ี 
เป็นเ ง่ือนไขผลักดันให้ต้องพัฒนำอุตสำหกรรม
สรำ้งสรรค ์ ซึ้ึง่รวมถูึงอตุสำหกรรมบนัเทิงอย่ำงจรงิจงั  
เพ่ือกำรนีก้ระทรวงวฒันธรรมและกำรท่องเท่ียวจึงได้
จดัท�ำแผนท่ีเรียกว่ำ Broadcast Video Promotion 
Plan มีกำรสรำ้งระบบโควตำภำพยนตรเ์พ่ือพัฒนำ
คณุ์ภำพใหก้บัภำพยนตรเ์กำหลี วิทยำลยัตำ่งๆ ไดร้บั
กำรสง่เสรมิหลกัสตูรสรำ้งบคุลำกรใหก้บัอตุสำหกรรม
บนัเทิง มีกำรสนบัสนนุให ้Korean Film Council จดัหำ
เงินทนุสรำ้งและผลกัดนักำรสง่ออกภำพยนตรเ์กำหลี 

กระแสปรำกฏิกำรณ์ ์ Hallyu ยงัถูกูขบัเคลื่อนโดย 
กำรเผยแพรล่ะครทีวีเกำหลีหรือ K-Dramas สู่เอเชีย 
ตะวนัออกและเอเชียตะวนัออกเฉียงใตใ้นช่วงแรกๆ 
รฐับำลยงัไดมี้กำรจดัสรรงบประมำณ์ และจดัท�ำแผนงำน  
เพ่ือสนบัสนนุผลกัดนัหลอ่เลีย้งกระแส Korean Wave 
อีกหลำยระลอก ตอ่มำ Korean Wave ดงักลำ่วจงึคอ่ยๆ 
พัฒนำก่อตัวขึ ้น เ ป็นควำมมหัศจรรย์ระดับโลก 
วัดไดจ้ำกจำกยอดผูเ้ขำ้ชมมิวสิกวิดีโอ K-Pop บน  
YouTube ปัจจุบัน Korean Wave ยังแผ่ขยำย
ไปยังภูมิภำคอ่ืนทั่ ว โลก ต่อยอดส่งผลดีให้กับ 
อตุสำหกรรมอ่ืนๆ มำกมำย ซึ้ึ่งเบือ้งหลงัควำมส�ำเรจ็ 
ดงักล่ำวนัน้ยทุธศำสตรส์ �ำคญัอยู่ท่ีกำรจดัตัง้ Korea 
Creative Content Agency (KOCCA) เพ่ือท�ำหนำ้ท่ีเป็น
ฟันเฟืองหลกัใชค้วำมคดิสรำ้งสรรค ์ รวมทัง้กำรสง่ออก 

คอนเทนตแ์ละวฒันธรรมเกำหลีประสบควำมส�ำเร็จ 
ในเชิงพำณิ์ชย์

หน้ำ ท่ีของ  KOCCA คือ  ส่ง เสริมให้ธุ ร กิจ
ด้ำนวฒันธรรมของเกำหลีเติบโต พรอ้มทัง้ขยำยสู ่
ตลำดโลกผ่ำนวิธีคิดแบบเศรษฐกิจสรำ้งสรรค ์ ไม่ว่ำ 
จะเป็นละคร ภำพยนตร ์นกัรอ้ง นกัแสดง กำรทอ่งเท่ียว
อำหำร โดย KOCCA เป็นทัง้ศนูยก์ลำงในบรหิำรงำน 
สนับสนุนให้มีกำรผสำนควำมร่วมมือกันระหว่ำง 
กลุม่ธรุกิจวฒันธรรมสญัชำตเิกำหลดีว้ยกนัเอง รวมถูงึ 
เป็นสะพำนเช่ือมควำมร่วมมือจำกต่ำงประเทศ เช่น 
ภำพยนตร ์หรอืละครรว่มทนุสรำ้ง ทัง้ยงัมีบทบำทเป็น 
กองทนุสง่เสรมิธรุกิจดำ้นวฒันธรรมตำ่งๆ อีกดว้ย

0
5

เกาหลี                               
กระแสดี ไม่มีแผ่่ว ผ่ลจาก
การดำาเนินงานมาอย่างยาวนาน

K-POP Fever    

ท่ีมำ : www.thetimes.co.uk
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เกำหลมีีดนตร ีK-POP ท่ีสรำ้งกระแสนิยมไปทั่วโลก 
ในจ�ำนวนนั้นมีเกิรล์กรุ๊ปอย่ำง Blackpink และ 
บอยแบนดอ์ยำ่ง BTS ท่ีแสดงพลงัสูต่ะวนัตก ปีท่ีผำ่นมำ 
ไดท้ �ำงำนรว่มกนักบัศลิปินระดบัโลกมำกมำย เกำหลี
มี K-Idol จ�ำนวนไม่น้อยท่ีเป็นพลังแม่เหล็ก ซึ้ึ่ง 
นอกจำกดึงดูดแฟนคลบัจำกทั่วโลกไดแ้ลว้ ยังถูึง
ขัน้ท่ีแบรนดด์งัระดบัโลกหลำยๆ แบรนดย์งัตอ้งขอ 
ยกต�ำแหนง่ Brand Ambassador ให้

ภำพลักษณ์์ท่ีสวยหล่ออย่ ำงหมดจดและ
วัฒนธรรมรักสวยรักงำมในแบบ K-Beauty  
ท่ีส่งผ่ำนทัง้ไอดอลและนกัแสดงเกำหลียงัเป็นพลงั
ส�ำคญัท่ีดนัสง่อตุสำหกรรมควำมงำม โดยในปี 2020 
ยอดสง่ออกเครือ่งส �ำอำงพุง่ขึน้ถูงึ 16.1% เม่ือเทียบ
กบัปี 2019 อยูท่ี่ 7,570 ลำ้นดอลลำร ์ท�ำใหเ้กำหลี
เป็นประเทศผู้ส่งออกเครื่องส�ำอำงรำยใหญ่ท่ีสุด
อนัดบั 3 ของโลก รองจำกฝรั่งเศสและสหรฐัฯ น่ียงั
ไม่นบักำรเป็นฮบัของกำรท�ำศลัยกรรมควำมงำมท่ี 
ไดร้บัควำมเช่ือถืูออีกดว้ย

K-Idol & Star ดาราแม่เหล็กของแฟนคลับ

ภาพยนตร์และ K-Series

ไมว่ำ่จะเป็น Parasite ท่ีโดดเดน่บนเวทีออสกำร ์
Squid Game สรำ้งปรำกฏิกำรณ์ฮิ์ตถูล่มทลำย
ทั่วโลกมียอดชมทำง Netflix 1.65 พนัลำ้นชั่วโมง
ภำยในเวลำแค ่ 4 สปัดำห ์ ฯลฯ สื่อบนัเทิงเกำหลี
อย่ำงภำพยนตรแ์ละซีึ้รีสเ์ป็นสะพำนเช่ือมดึงดูด 
ใหผู้ค้นอยำกสมัผสัวฒันธรรมเกำหลีและสนบัสนนุ
อตุสำหกรรมหลำกหลำย ไม่วำ่จะเป็นอำหำรและ
เครือ่งด่ืม  เทคโนโลยี อตุสำหกรรมควำมงำม เรำยงั 
ไดเ้ห็นคอนเทนตท่ี์ส่งเสริมภำพลกัษณ์ใ์นดำ้นอ่ืน
ของเกำหลี เชน่ Start Up ท่ีแสดงใหเ้หน็วำ่เกำหลี 
เป็นฮบัทำงดำ้นนวตักรรมและธรุกิจ หรอืซีึ้รสีแ์นวหมอ
หลำยเรื่องก็ลว้นแสดงใหเ้ห็นถูึงควำมก้ำวหนำ้ 
ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณ์สุขของเกำหล ี 
ยังไม่นับอุตสำหกรรมท่องเท่ียวท่ีดงึนกัเดินทำง 
ใหไ้ปเยือนตำมรอยซีึ้รสี ์ฯลฯ

จำกกำรกระหน�่ำน�ำเสนอวัฒนธรรมอำหำร
เกำหลีทำงภำพยนตรแ์ละ K-Series มำอย่ำง
แยบยลและต่อเน่ือง พบว่ำหลงัภำพยนตรเ์รื่อง  
Parasite ออกฉำยและเกิดกระแสจำปำกูร ี 
(บะหม่ีเกำหลชีนิดหนึง่) บรษัิท นงชิม (Nongshim)  
ผูผ้ลิตรำมยอนรำยใหญ่ไดเ้ปิดตวัผลิตภณั์ฑ์ใ์หม ่
ใน 20 ประเทศ และทำ่มกลำงกำรแพรร่ะบำดของ 
โควดิ -19 เกำหลีสง่ออกบะหม่ีกึ่งส �ำเรจ็รูปเพ่ิมขึน้
กวำ่ 28% ในชว่ง 11 เดือนแรกของปี 2020 ตวัเลข 
สง่ออกบะหม่ีกึ่งส �ำเร็จรูปในต่ำงประเทศอยู่ ท่ี  
549.72 ลำ้นดอลลำรส์หรฐัในชว่งเดือนมกรำคม - 
พฤศจิกำยนซึ้ึง่เพ่ิมขึน้ถูงึ 28.4% จำกปีก่อนหนำ้

ดำ้นเหลำ้ประจ�ำชำติอยำ่งโซึ้จแูละมกักอลลีก็มี 
แนวโน้มทำงกำรตลำดท่ีเติบโตอย่ำงเห็นไดช้ัด 
น่ียังไม่นับอุตสำหกรรมรำ้นอำหำรมีกำรขยำย
จ�ำนวนรำ้นอำหำรเกำหลีในต่ำงแดน และล่ำสดุ 
ในช่วงปลำยปี 2021 ท่ีผ่ำนมำก็มีรำยงำนว่ำ 
ยอดสง่ออกสนิคำ้ในหมวดอำหำรของเกำหลเีตบิโต
เพ่ิมขึน้ถูึง 16.1% ไปอยู่ท่ี 10,130 ลำ้นดอลลำร์
สหรฐั โดยเป็นกำรทะลุ 10,000 ลำ้นดอลลำร ์
เป็นครัง้แรก

อาหารเกาหลี…กินตามโอปป้า

Focus
ในช่วงกำรระบำดโควิดระลอกสอง เกำหลีระดมน�ำศิลปิน K-POP ท่ีมีฐำนแฟนคลบัมำกมำยทั่วโลกมำผลิต
รำยกำรท่องเท่ียว เป็นกำรใชไ้อดอล Soft Power มำช่วยโปรโมตกำรท่องเท่ียว เช่น พำไปเท่ียวในทอ้งถ่ิูน   
ชวนท�ำอำหำรเกำหลี นอกจำกจะชว่ยกระตุน้กำรทอ่งเท่ียวภำยในประเทศแลว้ยงัเป็นกำรดงึดดูใหน้กัทอ่งเท่ียว
ต่ำงชำติอยำกจะเดินทำงไปยงัเกำหลีทนัทีท่ีสถูำนกำรณ์โ์ควิดบรรเทำลง
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เสน่ห์ที่มากกว่า
การปรุงอาหาร 

จากครัวบ้านบ้าน 
ส้ ่  จานระดับโลก
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วถิีก่ารักนิอย้่แบบดั�งเดมิของไที่ยเป็นเสน่หท์ี่่�หอมหวนเย�ายวนให�นานาชัาตหินัมอง เพรัาะเรืั�องรัาว
ของครััวไที่ยมิใช่ัเพ่ยงอาหารั หากแต่คือวัฒนธรัรัมที่่�ปร่ังใส่จาน เชัิญี่ชัวนให�ชัาวโลกลิ�มลองได�อย่าง 
ไม่อายใครั

ในงำนมหกรรมควำมรู ้ OKMD Knowledge  
Festival ครัง้ท่ี 3 “ไท(ย)ม ์ แมชชีน เม่ือเทรนดโ์ลก  
(ย้อนสู่) ภูมิปัญญำไทย” เดวิด ทอมป์สัน ได้มำ 
บอกเล่ำประสบกำรณ์์ในกำรน�ำภูมิปัญญำท้องถ่ิูน
ไทยไปสรำ้งคุณ์ค่ำสู่สำยตำชำวโลก เขำคือเชฟชำว
ออสเตรเลียผูเ้ช่ียวชำญวฒันธรรมอำหำรไทย เจำ้ของ
รำ้น “น�ำ้” (Nahm) รำ้นอำหำรไทยแบบฉบบัครวัไทยแท ้ 
(Authentic Cuisine) โดยใชว้ตัถูุดิบทอ้งถ่ิูนสดใหม ่
ตำมฤดกูำล ผำ่นกระบวนกำรปรุงตำมต�ำรบัอำหำรไทย
พืน้ถ่ิูนและอำหำรไทยชำววงั โดง่ดงัตดิอนัดบั 1 ใน 50 
รำ้นอำหำรยอดเย่ียมของโลก

ควำมรุม่รวยดว้ยวฒันธรรมและภมิูปัญญำคือแก่นแทท่ี้พำครวัไทยสูร่ะดบัโลก เดวิด ทอมป์สนั ไดว้ิเครำะห์
โอกำสของอำหำรไทยในตลำดโลกวำ่ 

“ผูบ้ริโภคในปัจจุบนัมีควำมตอ้งกำรท่ีหลำกหลำยและมีรำยละเอียดมำกย่ิงขึน้ ไม่ว่ำจะเป็นกระแสต่ืนตวั 
เรือ่งควำมปลอดภยัของอำหำร ควำมตอ้งกำรรสชำตแิละประสบกำรณ์ท่ี์แปลกใหมไ่ปจนถูงึ “คณุ์คำ่” และ “เรือ่งรำว”  
ในรสชำติของอำหำร ซึ้ึ่งอำหำรพืน้บำ้นของไทยเต็มไปดว้ยภูมิปัญญำไทยซึ้ึ่งดีต่อสุขภำพและสิ่งแวดลอ้ม  
ก�ำลงัเป็นกระแสท่ีรำ้นอำหำรระดบัโลกใหค้วำมสนใจ”

เดวิด ทอมป์สนั คน้ควำ้ดำ้นประวตัิศำสตร ์ สงัคม และวฒันธรรมไทยท่ีเก่ียวขอ้งผ่ำนจดหมำยเหต ุ ตัง้แต ่
สมยัสโุขทยั อยธุยำ จนถูงึรตันโกสนิทร ์เขำเลำ่ถูงึแนวคดิท่ีแตกตำ่งระหวำ่งอำหำรตะวนัตกและอำหำรไทยวำ่  

“การทำำาอาหารตะวันัตกจะตอ้งเข้ม้งวัดในวัิธีีการปรุง มีการชั่ั�งตวังเป็นสัดัสั่วันตามสัูตรตายตวัั ในข้ณะทำี� 
อาหารไทำยเตม็ไปดว้ัยสั่วันผสัมทำี�หลากหลาย ไม่ตายตวััในการปรุง สัรา้งควัามน่าต่�นตาต่�นใจในการประกอบ
อาหารมากกวั่า การทำำาอาหารในเม่องไทำยจึงเป็นมากกวั่าการปรุงอาหาร แต่เป็นมนตเ์สันห่ท์ำี�นา่หลงใหล และ 
เป็นอตัลกัษณท์ำี�นา่คน้หา สัะทำอ้นภููมปัิญญาในอาหารไทำยวัา่เป็นมากกวัา่การกนิเพื่่�อใหท้ำอ้งอิ�ม แตเ่ป็นการสั่�อสัาร
ถึงึควัามละเมยีดละไม และควัามเชั่่�อมโยงระหวัา่งอาหารกบัวัถิึชีั่วีัติ

การเห็นคนไทำยต่�นเชั่า้เพื่่�อใสั่บาตรดว้ัยอาหารทำี�ปรุงดว้ัยตนเอง แสัดงถึึงควัามเหนอ่ระดบัข้องอาหารไทำย 
ทำี�เชั่่�อมโยงกบัจิตวัิญญาณและควัามศรทัำธีาในศาสันา นั�นเพื่ราะวัิถึีชั่ีวัิตข้องคนไทำยมีควัามผูกพื่นักบัอาหาร 
อยา่งมาก อาหารไมเ่พื่ยีงแตเ่ป็นสัิ�งทำี�คนไทำยบรโิภูคเพื่่�อควัามอยูร่อด แตเ่ป็นการตอบสันองควัามสัขุ้ทำางกาย จิตใจ  
และจิตวัญิญาณ”

ดเูพ่ิมเตมิ สแกนเลย!
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กำ้นกลว้ย (Khan Kluay) 
แอนิ เมชันของไทย ท่ี มี
เอกลกัษณ์ไ์ทย ทัง้ภมิูทศัน ์
พรรณ์ไม ้ประเพณี์ไทย และ
ยงัไดร้บัรำงวลัจำกหลำยๆ 
ประเทศ เชน่ สเปน ฝรัง่เศส
และบรำซึ้ลิ เป็นตน้

จำ - พนม ยีรมัย ์หรอืเป็น 
ท่ีรูจ้กัในระดบัโลกวำ่ โทน่ี  
จำ ผูน้ �ำพำศิลปะป้องกัน
ตัวของไทยให้ชำวโลก
ได้ทึ่ งในควำมสำมำรถู  
และพำตัวเองเข้ำไปเป็น
บคุลำกรของ Hollywood ได้

ลิซึ้่ำ แบล็กพิงก ์ สมำชิก
สัญชำติ ไทยเพียงหนึ่ ง
เดียวในเกิร ์ลกรุ๊ปช่ือดัง
ของเกำหลีท่ีมักน�ำเสนอ
ศิลปวัฒนธรรมไทยผ่ำน
ผลงำนของตนเอง

เ ว ที ด น ต รี ร ะ ดับ โ ล ก ท่ี 
แรปเปอรไ์ทยอย่ำงมิลล ิ 
(Mi l l i )  กินข้ำวเหนียว
มะม่วงโชว์บนเวที  จุด
กระแสให้คนไทยต่ืนตัว
เรื่อง Soft Power

หนึ่งใน Soft Power ท่ี
รฐับำลเตรยีมผลกัดนัและ
สนับสนุนอุตสำหกรรมนี ้
อย่ำงเต็มท่ี โดยตัง้เปำ้ให ้
เป็นสถูำนท่ีแขง่ขนัระดบัโลก

ละครไทยไดร้บัควำมนิยม 
ในหลำยประเทศของเอเชีย  
เช่น “บพุเพสนันิวำส” ได้
สรำ้งปรำกฏิกำรณ์ค์วำม
นิยมในจีน โดยขึน้เทรนด์
ทวิตเตอรอ์นัดบั 1 ในจีน

JAA PANOM KHAN KLUAY LISA

BOXING COACHELLA
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INDEX 5555
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เอเจน ซ่ีึ้ไทยมีคุณ์ภำพ
มำกมำย เช่น Illusion 
โปรดักชันเฮำส์ท่ีมีฝีมือ 
ในกำรสร้ำงสรรค์ เคย
กวำดรำงวลัจำก Cannes 
Lion ไดม้ำกถูงึ 16 รำงวลั

ผลกำรจัดอนัดบัประเทศ
ท่ีมี Soft Power ทรงพลงั
ท่ีสดุในโลกประจ�ำปี 2022 
ปรำกฏิว่ำประเทศไทยอยู่
ท่ีอนัดบั 35 จำกทัง้หมด 
120 ประเทศ

รตัน ์ เปสตนัยี ผูก้ �ำกบัท่ีมี
บทบำทในกำรโนม้นำ้วให้
รฐับำลเห็นถูึงคุณ์ค่ำของ
ภำพยนตรว์ำ่มีมลูคำ่ส�ำคญั
ทำงศลิปะ และเศรษฐกิจของ
ประเทศ

กำรเสนอเป็นเจ้ำภำพ
จัดงำนส�ำคัญระหว่ำง
ประเทศ (International 
Events) เป็นอีกหนึ่งวิธี 
ในกำรสง่เสรมิภำพลกัษณ์์
ไทยดำ้นกำรเป็นเจำ้ภำพ
จดังำน

เกมออนไลน์สยองขวัญ
ท่ีพัฒนำโดยทีมคนไทย
แห่งบรษัิท YGGDRAZIL 
Group ท่ีไดร้บักระแสตอบ
รบัดีเกินคำดจำกเกมเมอร์
ไทยและตำ่งชำติ

A-Z Thailand Soft Power
ส�ำรวจกำรเตบิโตของ Soft Power ทำงวฒันธรรมของไทยหลำยแขนงท่ีโดง่ดงัในตำ่งประเทศ รวมถูงึอีกหลำย

ปัจจยัท่ีจะชว่ยผลกัดนัให ้Soft Power ไทยไปไดไ้กลกวำ่นี ้

Soft Power ทางวัฒนธรรมของไทยที่ได้รับความนิยมในต่างแดน

กระทรวงวัฒนธรรมไทย  
เตรียมสรำ้งแพลตฟอรม์
เก่ียวกับมวยไทยไวแ้บบ
ครบวงจร เพ่ือสรำ้งมลูคำ่
ทำงวฒันธรรมใหส้ำมำรถู
เขำ้ถูงึไดใ้นระดบัสำกล
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Cambridge/Oxford จดั
ให้ค �ำว่ำ “ผัดไทย” เป็น
ศพัท ์C2 หมวดศพัทท์ั่วไป
ท่ีถููกบญัญัติใชเ้พ่ือแสดง 
ใหรู้ถู้งึแหลง่ท่ีมำหรอืพืน้ถ่ิูน 
ของสิ่งๆ นัน้ไดช้ดัเจน 

วง ThailandPhil ไดช่ื้อวำ่
เป็นวง Orchestra อนัดบั
หนึง่ของไทย และเป็นพลงั
ดงึดดูส�ำคญัของเศรษฐกิจ
สรำ้งสรรคไ์ทย ด�ำเนินกำร
โดยวทิยำลยัดรุยิำงคศลิป์ 
มหำวิทยำลยัมหิดล 

ภำพยนตรร์่ำงทรง (The 
Medium) ก�ำกบัโดย บรรจง  
ปิสญัธนะกลู กวำดรำงวลั
หนังยอดเย่ียมจำกเวที
นำนำชำต ิและเป็นตวัแทน
ประเทศไทยเสนอช่ือเขำ้ชิง
ออสกำร์

Xem ในภำษำเวียดนำม
แปลวำ่ ด ูและคนเวียดนำม 
นิยมดูละครไทยมำกกว่ำ 
ซีึ้รีส์เกำหลี โดยเฉพำะ
ละครชอ่ง One 31

กำรแข่งขันทัวรน์ำเมนต ์
เ จ็ตสกีระดับโลกท่ีเป็น 
ลิขสิทธิ�แบรนดไ์ทย เป็น 
ส น ำ ม ก ำ ร แ ข่ ง ขั น ท่ี มี 
ผูเ้ขำ้รว่มมำกท่ีสดุ 1 ใน 3  
ของโลก ไดแ้ก่ ไทย โปแลนด ์
สหรฐัอเมรกิำ

โซึ้นเอเชียถืูอเป็นตลำด
หลกัของ Soft Power หมวด 
ละครดรำม่ำและซีึ้รีสว์ำย
โดยประเทศท่ีสื่อเหล่ำนี ้
ได้รับควำมนิยม มีทั้ง
มำเลเซีึ้ย ไตห้วนั และจีน

เป็นผลลพัธจ์ำกควำมส�ำเรจ็
ของปรำกฏิกำรณ์ซี์ึ้รีสว์ำย  
หรอื Boy’s Love ของไทย  
หนึ่งในผูน้ �ำดำ้นกำรผลิต
คอนเทนตซี์ึ้รีสว์ำยอนัดบั
หนึง่ในเอเชีย

เ ป็ น ก ำ ร ส ร้ำ ง ห รื อ พั ฒ น ำ 
อัตลักษณ์์ท่ีเด่นชัดจำกแหล่ง
ทรัพยำกรท่ี เ ป็นจุดแข็งของ
ประเทศท่ีควรไดร้บักำรส่งเสรมิ
อยำ่งชดัเจนและเหมำะสม

กำรน�ำนวัตกรรมในรูปแบบ
ต่ำงๆ มำประยุกตใ์ชใ้นดนตร ี 
(Music) ศลิปะ (Art) และกิจกรรม
นันทนำกำร (Recreat ion)  
เป็นหนึ่งในนโยบำยส่งเสริม  
Soft Power ไทย

MARTECH NATION BRANDING

ZONEY-ECONOMYXEMWPG#1 WORLD 
SERIES

ORCHESTRA QUEER RANG ZONGPAD THAI

STREET FOOD UN CERTAIN REGARD VIPHURITTUK TUK

กรุงเทพฯ สวรรคแ์หง่อำหำร
รมิทำง โดยเคยไดร้บักำร
จัดอันดับจำกส�ำนักข่ำว  
CNN ใหเ้ป็นแหลง่สตรทีฟูด้ 
ท่ีดีท่ีสดุอนัดบั 23 ของโลก

วิภูริศ ศิริทิพย ์ หรือ ภูมิ  
วิภูริศ (Phum Viphurit) 
ศิลปินอินดีไ้ทยท่ีไดไ้ปโชว์
ในเทศกำลดนตรีใหญ่ๆ  
ทั่วโลก จนสือ่ตำ่งชำตยิกให ้
เป็นศลิปินท่ีนำ่จบัตำมอง

รำงวลัระดบัโลกในเทศกำล
ภำพยนตร์เ มืองคำนส ์ 
รำยกำรแรกท่ีภำพยนตรไ์ทย 
กำ้วไปปักธงไดส้ �ำเรจ็ จำก 
ภำพยนตรเ์รื่องสดุเสน่หำ 
โดย อภิชำตพิงศ ์วีรเศรษฐกลุ 

ร ถู ตุ๊ ก ตุ๊ ก เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น 
ยำนพำหนะประจ�ำชำติ
ไท ย ท่ีทั่ ว โล ก รู ้จักและ
อยำกหำโอกำสมำลอง
โดยสำรสกัครัง้

วง 4MIX เป็นวงดนตรี
ท่ีมีสมำชิก LGBTQ วง
แรกของไทย ท่ีพำ T-POP 
บกุตลำดละตินอเมรกิำได้
ส �ำเรจ็ 



Soft Power บนความร้้
สร้างสรรค์

เป็นท่ีรบัรูก้นัดีวำ่ กำรแพรร่ะบำดของโควิด-19 ไดเ้ปลี่ยนแปลงรูปแบบของปฏิิสมัพนัธใ์นสงัคมไปอยำ่งสิน้เชิง  
รวมทัง้ท�ำใหเ้ศรษฐกิจโลกเติบโตชำ้ลงดว้ย ช่วงท่ีผ่ำนมำหลำยประเทศทั่วโลกมีมำตรกำรยบัยัง้กำรแพรร่ะบำด  
ซึ้ึง่สง่ผลตอ่หลำยอตุสำหกรรม เชน่ อตุสำหกรรมทอ่งเท่ียว บรกิำร และอตุสำหกรรมกำรผลติสนิคำ้

อยำ่งไรก็ตำมพบวำ่ในหลำยประเทศมีระบบเศรษฐกิจแบบหนึง่ท่ีคอยค�ำ้จนุเศรษฐกิจโดยรวมเอำไวไ้ด ้นั่นคือ
เศรษฐกิจสรำ้งสรรค ์(Creative Economy)

เศรษฐกิจสรำ้งสรรคไ์ม่ไดเ้กิดขึน้มำลอยๆ ทว่ำตั้งอยู่บนพืน้ฐำนของปัจจัยหลำยอย่ำง เช่น ศักยภำพ
ทำงวฒันธรรมเฉพำะของสงัคมนัน้ๆ รวมไปถูึงควำมรูด้ัง้เดิม (Indigenous Knowledge) ท่ีสงัคมนัน้ๆ มีอยู ่ 
และถู่ำยทอดสืบต่อมำโดยมีนวตักรรม ทัง้นวตักรรมทำงสงัคม วฒันธรรม และเศรษฐกิจ มำช่วยหนุนเสริม  
ก่อนจะรวมกนัก่อเกิดเป็นระบบเศรษฐกิจสรำ้งสรรคข์ึน้มำได้

ในช่วงปีท่ีผ่ำนมำมีรำยงำนจำกเวทีองัคถ์ูัด (UNCTAD) หรือกำรประชุมสหประชำชำติว่ำดว้ยกำรคำ้และ 
กำรพฒันำ (United Nations Conference on Trade and Development) วำ่เศรษฐกิจสรำ้งสรรคน์ัน้คิดเป็น  
3% ของ GDP โลก ซึ้ึง่ถืูอวำ่ไมน่อ้ยเลย ทัง้ยงัเป็นภำคสว่นทำงเศรษฐกิจท่ีเตบิโตเรว็ท่ีสดุ รวมทัง้มีควำมยืดหยุน่  
มำกท่ีสดุดว้ย
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เศรษฐกิจสรำ้งสรรค ์คือระบบเศรษฐกิจท่ีควบรวม 
อตุสำหกรรมทำงวฒันธรรมเขำ้กบัมลูค่ำทำงกำรคำ้  
แลว้สรำ้งผลผลิตออกมำในรูปของวัฒนธรรมและ
ควำมคิดท่ีเป็นบอ่เกิดของสนิคำ้และบรกิำรตำ่งๆ ทัง้
งำนฝีมือ กำรออกแบบ แฟชั่น ธรุกิจอำหำรรูปแบบใหม่ๆ  
ศลิปะกำรแสดง กำรศกึษำ งำนทศันศลิป์ และสนิคำ้และ
บรกิำรอ่ืนๆ เศรษฐกิจสรำ้งสรรคไ์ม่ได้มีหลักเกณ์ฑ์์
หนึ่ ง เ ดียวร่วมกันว่ำสิ่ ง นี ้ใช่หรือไม่ใช่เศรษฐกิจ
สรำ้งสรรค ์ เพรำะแต่ละประเทศท่ีมีวฒันธรรมและ
อุตสำหกรรมสรำ้งสรรคแ์ตกต่ำงกัน อำจเกิดระบบ
เศรษฐกิจสรำ้งสรรคท่ี์ตำ่งกนัออกไป 

ตัวอย่ำงเช่น ในมัลดีฟสอ์ุตสำหกรรมท่องเท่ียว
เป็นตวัขบัเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสรำ้งสรรค ์ รวมทัง้ 
เป็นหลกัส�ำคญัในกำรขบัเคลือ่นเศรษฐกิจโดยรวมดว้ย  
แต่โดยทั่วไปแลว้ระบบเศรษฐกิจสรำ้งสรรคม์กัเป็น
สัญลักษณ์์แสดงถูึงควำมรุ่มรวยของมรดกทำง 
วัฒนธรรม สิ่ งแวดล้อม และวิ ถีู ชีวิตของผู้คน 
ประเทศนัน้ๆ

พลังสร้างสรรค์

เพ่�มม้ลค่า
ทางเศรษฐกิจ

เม่ือประเทศต่ำงๆ ตระหนกัว่ำ เศรษฐกิจ
สรำ้งสรรคมี์คณุ์คำ่ทัง้ทำงวฒันธรรมและกำรคำ้  
แต่ละประเทศทั่ ว โลกจึงพยำยำมลงทุน 
เพ่ือเสริมสรำ้งระบบเศรษฐกิจแบบนีข้ึน้มำ  
เน่ืองจำกเศรษฐกิจสรำ้งสรรคน์ัน้เก่ียวพนักบั  
Soft Power ของประเทศโดยตรง เน่ืองจำก
อ�ำนำจของประเทศตำ่งๆ ในปัจจบุนั ขึน้อยูก่บั
ก�ำลงัทำงทหำรนอ้ยกวำ่พลงัทำงเศรษฐกิจและ
สงัคม เศรษฐกิจสรำ้งสรรค ์คือกำรควบรวมกนั
ของมรดกทำงวัฒนธรรมกับระบบเศรษฐกิจ  
จึงเป็นกำรส�ำแดงศักยภำพทำงตัวตนของ
สังคมนั้นๆ ออกมำ และใช้ศักยภำพนั้นให ้
เป็นประโยชนใ์นกำรสรำ้งรำยไดใ้หก้บัประเทศ  
แลว้ส่งผลยอ้นกลบัไปยงัควำมแข็งแกร่งของ
ประเทศนัน้ๆ อีกตอ่หนึง่
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ตวัอย่ำงเช่น มีกำรประเมินว่ำเศรษฐกิจสรำ้งสรรค์
ในฝรั่งเศสก่อใหเ้กิดกำรจำ้งงำนมำกกว่ำ 600,000 
ต�ำแหน่ง คิดเป็นกว่ำ 2% ของ GDP โดยเกิดขึน้ทัง้
ในรูปของกำรสรำ้งศนูยก์ลำงทำงวฒัธรรม (Cultural 
Hub) ภำยในประเทศ ซึ้ึง่เป็นเครื่องแสดงถูงึอตัลกัษณ์์
และเอกลกัษณ์ข์องประเทศ ทัง้ยงัดึงดดูนกัท่องเท่ียว  
ศิลปิน นกัวิชำกำรใหม้ำศึกษำหำควำมรูห้รือเดินทำง 
มำเย่ียมชมเพ่ือควำมเพลดิเพลนิใจ และในอีกดำ้นหนึง่  
ก็มีกำรส่งออกสินคำ้และบริกำรท่ีมีควำมสรำ้งสรรค ์ 
ทัง้ในรูปของสิ่งท่ีจบัตอ้งไดแ้ละจบัตอ้งไมไ่ด ้เชน่ สนิคำ้
อปุโภคบริโภค ช็อกโกแลต ต�ำรบัอำหำรแบบฝรั่งเศส  
เสือ้ผำ้แฟชั่น ไปจนถูึงช่ือเสียง หรือควำมเป็นฝรั่งเศส
ท่ีจับตอ้งไม่ได ้ อย่ำงเช่นแนวคิดในงำนวรรณ์กรรม  
แนวคิดในกำรออกแบบแฟชั่น ช่ือเสียงของแบรนดด์งัๆ  
อย่ำง Louis Vuitton Hermès หรือ Christian Dior 
เป็นตน้ สิ่งเหลำ่นีคื้อกำรตอกย�ำ้คณุ์คำ่แบรนดโ์ดยรวม
ของประเทศโดยไม่ตอ้งป่ำวประกำศควำมเป็นฝรั่งเศส 
ทวำ่คนทัง้โลกรบัรูไ้ดว้ำ่ แบรนดข์องสนิคำ้เหลำ่นีผ้กูพนั
กบัแบรนดข์องประเทศโดยตรง นั่นเพรำะควำมแขง็แกรง่
ของเศรษฐกิจสรำ้งสรรค์ในประเทศได้ฉำยเด่นชัด 
ออกไปนอกประเทศ แลว้สรำ้งอิทธิพลตอ่กำรบรโิภคของ
ผูบ้รโิภคในตลำดระดบัโลก

เศรษฐกิจสรำ้งสรรคจ์ึงเป็นระบบเศรษฐกิจท่ีตอ้งดแูล 
ผูส้รำ้งสรรค ์อนัไดแ้ก่  ประชำชนคนตวัเลก็ตวันอ้ยท่ีใหก้�ำเนิด  
ท�ำนุบ �ำรุง และพฒันำต่อยอดมรดกทำงวฒันธรรมต่ำงๆ  
ไปในทิศทำงท่ีสอดคลอ้งกับควำมเปลี่ยนแปลงของโลก  
ตวัอยำ่งเชน่ โครงกำร Creative Wales ของ Wales ในสหรำช 
อำณ์ำจกัร มีเป้ำหมำยในกำรเช่ือมโยงระหว่ำงสวสัดิกำร
สงัคม นวตักรรม และกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจเขำ้ดว้ยกนั  
นั่นเพรำะ Wales ตระหนกัดีวำ่ Soft Power ของประเทศ  
เ กิดขึ ้นจำกกำรท�ำให้ประชำชนของตนมีอ �ำนำจใน 
กำรสรำ้งสรรคเ์สียก่อน

แตค่ �ำถูำมถูดัมำก็คือ หำกเศรษฐกิจสรำ้งสรรคเ์ป็น “ฐำน”  
ใหก้บักำรสรำ้ง Soft Power แลว้จะมีอะไรท่ีเป็น “ฐำน”  
ใหก้บัเศรษฐกิจสรำ้งสรรคบ์ำ้งหรอืเปลำ่

ค�ำตอบของเรื่องนีน้่ำจะอยู่ในรำยงำนฉบับหนึ่งของ
สถูำบันพัฒนำเกำหลีของสถูำบันธนำคำรโลกท่ีมีช่ือว่ำ  
Korea as a Knowledge Economy : Evolutionary Process  
and Lessons Learned
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Soft Power ของเกำหลีนั้นเกิดขึน้จำกระบบเศรษฐกิจสรำ้งสรรคท่ี์เขม้แข็ง 
ของตัวเองอย่ำงย่ิง โดยได้เริ่มสนับสนุนวงกำรอุตสำหกรรมสรำ้งสรรค์ต่ำงๆ  
ทัง้วงกำรศิลปะ อย่ำงภำพยนตร ์ ซีึ้รีส ์ และดนตรี และอตุสำหกรรมหนกัและเบำ  
อยำ่งรถูยนต ์โทรศพัทมื์อถืูอ และอ่ืนๆ จนเป็นท่ีมำของค�ำวำ่ Hallyu หรอื Korean Wave  
ท่ีประสบควำมส�ำเรจ็ไปทั่วโลก ดว้ยกำรสง่ออกวฒันธรรมในดำ้นตำ่งๆ

Hallyu ของเกำหลีนั้นแบ่งออกเป็นช่วงต่ำงๆ หลำยช่วง เช่น Hallyu 1.0 
มีกำรสง่ออกภำพยนตรแ์ละซีึ้รสีต์ำ่งๆ เช่น แดจงักมึ My Sassy Girl หรอืกำรสรำ้งดนตรี
แขนงใหมท่ี่เรยีกวำ่ K-POP ใหด้งัไกล เรยีกวำ่ Hallyu 2.0 ถูดัมำจงึเป็นกำรสง่ออก 
ไลฟ์สไตลข์องเกำหลี ทัง้แฟชั่น เครือ่งส �ำอำง ไปจนถูงึเครือ่งใชไ้ฟฟำ้ รถูยนต ์มือถืูอ  
เรียกว่ำ Hallyu 3.0 แล้วจึงมำถูึงกำรสร้ำง Soft Power ท่ีแข็งแกร่งจริงๆ 
กับ Hallyu 4.0 ดว้ยกำรสรำ้งวัฒนธรรมแบบเกำหลีในดำ้นต่ำงๆ ท่ีท�ำให้คน 
อยำกท�ำตำม และมีอิทธิพลกระจำยไปทั่วโลก ทั้งในเอเชีย ยุโรป และกระทั่ ง 
ในอเมรกิำ

สร้าง Soft Power

บนฐานความร้้แบบเกาหลี

จำกวิวฒันำกำรของ Korean Wave เรำจะเห็นไดเ้ลยวำ่ Soft Power ท่ีแข็งแกรง่เกิดจำกกำรวำงแผนสรำ้ง
เศรษฐกิจสรำ้งสรรคข์ึน้ทีละขัน้ทีละตอน แตท่ี่ลกึไปกวำ่นัน้ก็คือ ตวัเศรษฐกิจสรำ้งสรรคท่ี์แขง็แกรง่นัน้ ก็ถืูอก�ำเนิด
ขึน้มำจำกควำมพยำยำมในกำรสรำ้งเศรษฐกิจควำมรู ้ (Knowledge Economy) ของเกำหลี โดยใชร้ะยะเวลำ
ยำวนำนหลำยสบิปีดว้ย
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2 มีกำรอปัเกรดแรงงำนเพ่ือใหมี้ควำมรู ้
และมีทักษะอย่ำงสม�่ำเสมอ รวมทั้ง
สำมำรถูปรบัทกัษะเพ่ือใหเ้กิดกำรสรำ้ง
และใชค้วำมรูไ้ดอ้ยำ่งมีประสทิธิภำพดว้ย  
ซึ้ึ่ งตรงนี ้ก็ต้องเริ่ม ท่ีรัฐหรือสถูำบัน 
กำรปกครองเชน่กนั

1 ตวัสถูำบนักำรปกครอง (Instutional 
Regime) หรือรฐับำลจะตอ้งมีนโยบำย
ทำงเศรษฐกิจท่ีดีและสรำ้งระบบท่ีจูงใจ 
ใหค้นอยำกลกุขึน้มำท�ำอะไรๆ ดว้ยตวัเอง  
โดยต้องมีกำรจัดสรรทรัพยำกรต่ำงๆ  
อยำ่งมีประสทิธิภำพ เปิดกวำ้ง รวมไปถูงึ 
มีกำรกระตุ้นให้เกิดควำมสร้ำงสรรค ์
ในรูปแบบต่ำงๆ และเม่ือสร้ำงสรรค์
แลว้ก็ตอ้งไดร้บัค่ำตอบแทนท่ีเหมำะสม  
จงึจะเกิดแรงจงูใจอยำกสรำ้งสรรค์

รำยงำนอยำ่ง Korea as a Knowledge Economy :  
Evolutionary Process and Lessons Learned  
ไดศ้กึษำวิวฒันำกำรของเศรษฐกิจควำมรูข้องเกำหลี  
และบอกชัดเจนว่ำ เกำหลีไม่ได้เพ่ิงมำเริ่มบูมใน
อตุสำหกรรมตำ่งๆ ทัง้อตุสำหกรรมบนัเทิง อตุสำหกรรม 
อิเล็กทรอนิกส ์ และอุตสำหกรรมอ่ืนๆ เม่ือสิบหรือ
ย่ีสิบปีท่ีผ่ำนมำเท่ำนัน้ แต่พฒันำกำรทัง้หมดท่ีเห็น  
มำจำกกำรเตรยีมพรอ้มยำวนำนอยำ่งนอ้ยก็สี่สบิปี

เศรษฐกิจควำมรู ้ (Knowledge Economy) คือ
ระบบเศรษฐกิจท่ีใช้ควำมรูเ้ป็นตัวขับเคลื่อนหลัก 
เพ่ือใหเ้กิดกำรเติบโตทำงเศรษฐกิจ โดยเสำหลกัของ
ระบบเศรษฐกิจแบบนีอ้ยู ่4 ตน้ ไดแ้ก่

สร้างเศรษฐกิจความร้้

ผ่่าน 4 เสาหลัก
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เกำหลีเคยตกอยู่ในสภำพท่ีย�่ำแย่
ในช่วงหลังสงครำมโลกครั้งท่ีสอง  
จนหลำยฝ่ำยไมเ่หน็ทำงเลยวำ่เกำหลี 
จะพัฒนำไปเป็นสังคมท่ีมีระบบ
เศรษฐกิจฐำนควำมรู ้ได้อย่ำงไร  
ช่วงนั้น GDP ต่อหัวของประชำกร
เกำหลีเทียบไดก้บัระดบัของประเทศ
ยำกจนในแอฟริกำ โดยในปี 1960 
GDP ตอ่หวัของประชำกรเกำหลีอยูท่ี่ 
1,110 เหรียญสหรัฐ ของประเทศ 
ในแอฟริกำเฉลี่ยอยู่ ท่ี 430 เหรยีญ
สหรัฐ ในขณ์ะท่ีประเทศพฒันำแลว้
อยูท่ี่ 9,137 เหรยีญสหรฐั โดยเกำหลี
ตอ้งใชเ้วลำปรบัเปลี่ยนตวัเองนำนถูงึ 
45 ปี เพ่ือท�ำให้ GDP ต่อหัวของ 
ประชำกรเพ่ิมขึน้มำกกวำ่ 12 เทำ่  มำอยูท่ี่  
13,000 เหรียญสหรัฐ ในปี 2005  
(เทียบกบัประเทศในแอฟริกำท่ี 560 
เหรยีญสหรฐั  และประเทศพฒันำแลว้
ท่ีพุง่ขึน้ไปอยูท่ี่ 29,376 เหรยีญสหรฐั )

เสำหลักทั้งสี่ข้อถืูอเป็นเรื่องพื ้นฐำนท่ีจ�ำเป็น
ตอ้งกำรสรำ้งระบบเศรษฐกิจฐำนควำมรูใ้หส้ังคม  
ซึ้ึง่เรำจะเหน็ไดเ้ลยวำ่ แตล่ะขอ้สำมำรถูเตบิโตตอ่ยอด
ไปสูร่ะบบเศรษฐกิจสรำ้งสรรคไ์ด้

รัฐต้องสร้ำงสำธำรณ์ูปโภคหรือ
โครงสร้ำงในกำรแลกเปลี่ยนข้อมูล
ข่ำวสำรต่ำงๆ ท่ีสมัยใหม่และมำก
เพียงพอ รวมถูึงสนับสนุนกำรสื่อสำร 
ท่ีมีประสิทธิภำพ ไม่ปิดกั้น สนับสนุน 
ใหเ้กิดกำรประมวลขอ้มูลข่ำวสำรและ
ควำมรูต้ำ่งๆ อยูเ่สมอ

4

ขยำยหน้ำท่ีนีอ้อกไปสู่ภำคเอกชน 
เพ่ือใหก้วำ้งขวำงขึน้ โดยมีสถูำบนั บรษัิท 
องคก์ร หรอืหนว่ยงำนตำ่งๆ ท่ีท�ำหนำ้ท่ีเป็น
หวัหอกในกำรบรหิำร พฒันำ และจดักำร
องค์ควำมรู ้ใหม่ๆ โดยเฉพำะควำมรู ้
ในระดบัโลก แลว้น�ำควำมรูเ้หล่ำนัน้มำ
ปรบัแปลงใหเ้ขำ้กับควำมตอ้งกำรของ 
ท้อง ถ่ิูน  โดย ท่ีสถูำบันหรือองค์กร 
เหล่ำนั้นต้องตำมทันควำมรู ้และมี 
กำรปฏิิวตัคิวำมรูอ้ยูเ่สมอดว้ย

3
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เกำหลียึดวิธีกำรท่ีเรียกว่ำ Knowledge Assessment Methodology (KAM)  
อนัเป็นเครือ่งมือท่ีพฒันำขึน้โดยธนำคำรโลกเพ่ือเปรยีบเทียบกบัประเทศตำ่งๆ ในมิติ 
ควำมกำ้วหนำ้ เครื่องมือท่ีเรียกว่ำ KAM นีช้่วยวิเครำะหต์วัแปรต่ำงๆ ในสงัคม 
หลำกหลำยดำ้น ตัง้แตเ่รือ่งเงินเดือนของผูค้น จ�ำนวนงำนวจิยั คณุ์ภำพกำรท�ำงำนของ 
ภำครฐั ก�ำแพงภำษี และคำ่ธรรมเนียมตำ่งๆ ไลไ่ปจนถูงึเรือ่งของ Rule of Law หรอื
ควำมเป็นนิตริฐัท่ียตุธิรรมจรงิๆ ซึ้ึง่เป็นเรือ่งพืน้ฐำนท่ีส�ำคญัตอ่กำรสรำ้งควำมรูอ้ยำ่งมำก

มีกำรออกแบบกรอบของระบบเศรษฐกิจมหภำคใหม่หมด โดยรฐับำลยอ้นกลบั 
ไปทบทวนว่ำ บทบำทของรัฐบำลควรจะเป็นอย่ำงไร แลว้เปลี่ยนจำกผูส้ั่ งกำร 
มำเป็นผูส้รำ้งสนำมใหม่ๆ  เพ่ือใหผู้เ้ลน่หนำ้ใหมต่ำ่งๆ ไดเ้ขำ้มำเลน่ รวมทัง้คดิคน้ระบบ 
กำรเงินใหม่ๆ  ท่ีมีประสทิธิภำพ ทนัสมยั ยืดหยุน่

ถูัดมำรฐัตอ้งสรำ้งสำธำรณ์ูปโภคในเรื่องขอ้มูลข่ำวสำรอย่ำงจริงจัง เกำหลี 
มองเรื่องนีม้ำตัง้แต่กลำงทศวรรษ 1990s และเริ่มลงมือสรำ้งสำธำรณ์ปูโภคต่ำงๆ  
ท�ำให้ก้ำวสู่กำรเป็นประเทศท่ีอยู่ในระดับท็อปของโลก เช่น เรื่องอินเทอรเ์น็ต
บรอดแบนด ์ และเทคโนโลยีคอมพิวเตอรต์ำ่งๆ เม่ือถูึงปี 2000 เมืองหลกัๆ มำกถูึง  
144 เมืองมีกำรเช่ือมตอ่กนัดว้ยอินเทอรเ์น็ตบรอดแบนดเ์รยีบรอ้ยแลว้ นั่นคือพืน้ฐำน
ส�ำคญัในกำรสรำ้งชำติผำ่นระบบเศรษฐกิจควำมรู ้

รำยงำนฉบับนีบ้อกว่ำ ช่วงปี  
1950 - 1997 นัน้ เป็นชว่งตำมใหท้นั  
(Catch - Up Period) ของเกำหลี
เพรำะเกำหลียังล้ำหลังในทำง
เศรษฐกิจอยู่มำก แต่ดว้ยกำรยึด 
เสำหลกัสี่ขอ้ขำ้งตน้ และพยำยำม
พัฒนำไปในแต่ละเรื่องจนกระทั่ง 
ทกุอยำ่งเริม่เขำ้ท่ีเขำ้ทำง เศรษฐกิจ 
ของเกำหลจีงึเริม่ดีขึน้ แตใ่นตอนนัน้  
เกำหลียงัไม่ไดมี้เป้ำหมำยจะมุ่งสู ่
สังคมท่ีมีระบบเศรษฐกิจควำมรู ้
เต็มตวั จนเม่ือเกิดวิกฤตตม้ย�ำกุง้ 
ในปี 1997 เกำหลีจึงตระหนักว่ำ  
ระบบเศรษฐกิจควำมรูคื้อค�ำตอบ
แห่งกำรพัฒนำประเทศ เกำหลี
จะต้องเปลี่ยนตัวเองเข้ำสู่ระบบ
เศรษฐกิจแบบใหม่ท่ีมีควำมรูเ้ป็น
เครือ่งน�ำทำงอยำ่งจรงิจงั
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รำยงำนฉบับนี ้วิเครำะห์ให้
เหน็เดน่ชดัวำ่ เม่ือรำวสี่สบิปีก่อน 
ภำครฐัทุ่มเทงบประมำณ์ไปกับ
กำรวิจยัและพฒันำเป็นสดัสว่นท่ี
สูงมำกเม่ือเทียบกับภำคเอกชน 
เ พ่ื อ ใ ห้อ ง ค์ค ว ำ ม รู ้ใ น สัง ค ม
แข็งแกร่ง เม่ือองคค์วำมรูต้่ำงๆ 
แข็งแรงดีแลว้ ภำคเอกชนก็จะ
เขำ้มำรบัช่วงต่อ ดว้ยกำรสรำ้ง
งำนด้ำนกำรวิจัยและพัฒนำ
ขึน้มำเอง และต่อยอดสิ่งท่ีรัฐ
ท�ำเอำไว้ ก่อให้เกิดสินค้ำและ
บริกำรใหม่ๆ ในแต่ละภำคส่วน 
โดยท่ีรัฐไม่จ �ำเป็นต้องเข้ำไป
ลงแรงท�ำเอง เว้นแต่เ ม่ือเกิด
วิกฤตใหญ่ๆ ขึน้ ภำครฐัอำจกลบั
เขำ้มำช่วยเอกชนลงทุนในดำ้น
กำรวิจยัและพฒันำไดใ้หม่ แต่ก็
เป็นไปเพ่ือใหภ้ำคเอกชนกลบัมำ
แข็งแรงไดด้ว้ยตนเองอีกครัง้หนึ่ง
เทำ่นัน้

ไอน์สไตน์อำจบอกเรำว่ำ 
“จินตนำกำรส�ำคญักว่ำควำมรู”้ 
แต่แทจ้ริงแลว้ ควำมสรำ้งสรรค์
ท่ีปรำศจำกควำมรูน้ั้น มักเป็น
ควำมสรำ้งสรรคท่ี์เกิดขึน้ชั่วครำว 
ไมไ่ดเ้กิดจำกกำร “ตกผลกึ” ทำง
ควำมรู ้เ พ่ือจะต่อยอดไปเป็น
นวตักรรมใหม่ๆ ไดอ้ย่ำงแทจ้ริง 
ดงันัน้ เศรษฐกิจควำมรูจ้งึส �ำคญั
อย่ำงย่ิงต่อเศรษฐกิจสรำ้งสรรค ์
ในอันท่ีจะต้องเดินหน้ำควบคู่
กนัไป

และเป็นทัง้สองอยำ่งนีน่ี้เอง ท่ี
จะสรำ้งใหป้ระเทศมี “Soft Power” 
ขึน้มำไดอ้ยำ่งแทจ้รงิและยั่งยืน

หำกยอ้นกลบัไปดูกำรฟูมฟักตวัเองของเกำหลี เรำจะ 
พบวำ่แตล่ะทศวรรษมีปัจจยัหลกั (Key Factor) ท่ีแตกตำ่ง 
กันออกไป ในทศวรรษ 1960s เกำหลีมุ่งพัฒนำฐำน 
กำรผลิตส�ำหรบัส่งออก พอมำถูึงยุค 1970s เปลี่ยนไป
เป็นกำรสรำ้งฐำนกำรเติบโตแบบพึ่งตัวเอง ในทศวรรษ  
1980s เริ่มขยำยฐำนอุตสำหกรรมดว้ยเทคโนโลยี ถูึงยุค  
1990s เริม่กำ้วเขำ้ไปสูน่วตักรรมท่ีใชเ้ทคโนโลยีขัน้สงู และ
เม่ือเขำ้สูท่ศวรรษ 2000s ก็พยำยำมเปลี่ยนผ่ำนไปสูร่ะบบ
เศรษฐกิจฐำนควำมรูเ้ตม็ตวั

ทัง้หมดนีจ้ึงเป็นกำรเตรียมพรอ้ม ฟูมฟัก และบ่มเพำะ
ตัวเองท่ียำวนำนผ่ำนกำรวำงแผนอย่ำงรอบคอบและ 
พรอ้มเปลี่ยนแผนเม่ือพบกบัอปุสรรคตำ่งๆ

อย่ำงไรก็ตำมกำรสรำ้งสำธำรณ์ูปโภคก็ยังเป็นเพียง 
เรื่องของโครงสรำ้งภำยนอก เรื่องส�ำคัญท่ีต้องเติมเต็ม 
ลงไปในโครงสรำ้งเหลำ่นี ้ก็คือกำรสรำ้งทกัษะและทรพัยำกร
มนุษย์ใหม่ๆ ซึ้ึ่งก็คือกำรสร้ำงควำมรู ้ด้วยวิธีกำรต่ำงๆ  
รวมไปถูงึกำรเก็บรวบรวมขอ้มลูพืน้ฐำนทำงวทิยำศำสตรด์ว้ย  
ข้อมูลพืน้ฐำนมักเป็นเรื่องท่ีประเทศก�ำลงัพฒันำจ�ำนวน
มำกมองขำ้ม เพรำะมองเห็นไดย้ำกว่ำจะน�ำมำประยกุตใ์ช ้
ใหเ้กิดประโยชนใ์นทำงเศรษฐกิจโดยตรงไดอ้ยำ่งไร แตเ่กำหลี
ไม่คิดอย่ำงนั้น กำรยอ้นกลบัไปใหค้วำมส�ำคัญกับขอ้มูล 
พืน้ฐำนทำงวิทยำศำสตรแ์ละเทคโนโลยีท�ำใหเ้กิดควำมแนน่
ในควำมรูข้ึน้มำ น�ำไปสู่พฒันำกำรทำงอตุสำหกรรมใหม่ๆ  
ท่ีกำ้วกระโดด โดยเฉพำะอตุสำหกรรมดำ้นอิเล็กทรอนิกส ์ 
ยำนยนต ์และอ่ืนๆ

ไอน์สไตน์อาจบอกเราว่า
“จินตนาการสำาคัญกว่าความร้้”
แต่แท้จริงแล้ว ความสร้างสรรค์

ที่ปราศจากความร้้นั�น 
มักเป็นความสร้างสรรค์ที่เกิดข้�นชี้ั่วคราว 

ไม่ได้เกิดจากการ “ตกผ่ลึก” 
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กิจกรรมเชี้ิงความร้้
ในพ่�นที่สวนสาธารณะเม้อง 
Knowledge in the Park 

พืน้ฐำนกำรประยกุตใ์ชต้น้ทนุทำงวฒันธรรมในกำร 
สง่เสรมิ Soft Power เกิดจำกควำมคิดสรำ้งสรรค ์และ
ควำมคิดสร้ำงสรรค์จะเกิดขึน้ไม่ได้หำกปรำศจำก 
ควำมรู ้ ดงันัน้กำรเพ่ิมศกัยภำพวฒันธรรมใหมี้คณุ์ค่ำ
โน้มน้ำวใจ และมูลค่ำทำงเศรษฐกิจจึงต้องอำศัย 
สภำพแวดลอ้มท่ีก่อใหเ้กิดกำรเรยีนรูอ้ยำ่งไมส่ิน้สดุ 

ในยุคท่ีกำรเรียนรู ้เกิดขึน้ได้ทุกท่ีทุกเวลำ พืน้ท่ี 
กำรเรยีนรู ้(Learning Space) จงึไมไ่ดจ้ �ำกดัอยูเ่ฉพำะ
ในหอ้งเรียนหรือโรงเรียนอีกต่อไป แต่หมำยถูึงพืน้ท่ี 
ท่ีผูเ้รยีนสำมำรถูศกึษำคน้ควำ้และคน้พบโลกตำมบรบิท
ของตนเอง เพรำะนอกจำกท่ีจะเรียนรูผ้่ำนกำรเรียน 

กำรสอนแล้ว กำรเรียนรูย้ังสำมำรถูเกิดขึน้ได้ผ่ำน 
กำรเล่น กำรทดลอง กำรสรำ้งงำนศิลปะ กำรอ่ำน  
กำรชมภำพยนตร ์ กำรท่องเท่ียว รวมถึูงกิจกรรมอ่ืนๆ  
ท่ีซึ้อ้นทบักับกิจกรรมท่ีเกิดบนพืน้ท่ีท่ีแตกต่ำงออกไป  
เช่น พืน้ท่ีนันทนำกำร (Recreation Area) พืน้ท่ี
ปฏิิบัติงำน (Workplace) หรือแม้กระทั่ งบนพื้นท่ี
โลกเสมือนจริง (Virtual Space) ซึ้ึ่งล้วนแล้วแต่
ท�ำใหบ้รรยำกำศของกำรเรียนรูแ้ตกต่ำงออกไปจำก
บรรยำกำศในหอ้งเรยีน ชวนใหเ้พลดิเพลนิ ผอ่นคลำย  
และสอดคลอ้งกบัธรรมชำติของกำรเรียนรูแ้บบไม่รูต้วั 
(Unintentional Learning)

SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text



กระบวนกำรเรียนรูท่ี้ผอ่นคลำย 
สำมำรถูเกิดขึน้ไดบ้นพืน้ท่ีกำรเรียนรู ้
ท่ีซึ้อ้นทบักับพืน้ท่ีนนัทนำกำร เชน่
กำรเรียนรูผ้่ำนกำรเลน่ท่ีสนกุสนำน
ในสนำมเด็กเล่น กำรเรียนรูผ้่ำน 
กำรเดินทำงท่องเท่ียวท่ำมกลำง
ทัศนียภำพท่ีสวยงำมประกอบกับ 
เรื่องรำวท่ีน่ำสนใจ กำรเรียนรู ้ท่ี 
ตอบสนองตอ่สิง่เรำ้และถูกูขบัเคลือ่น 
ด้วยอำรมณ์์เชิงบวก อีกทั้งยังได ้
สมัผสัลงมือปฏิิบตัใินสถูำนกำรณ์จ์รงิ 
หรอืสถูำนกำรณ์จ์�ำลองจะกลำยเป็น
ควำมรูฝั้งลกึ (Tacit Knowledge)  
ท่ีผู้เ รียนสำมำรถูจดจ�ำน�ำไปใช ้
ได้ในชีวิตจริง ซึ้ึ่งอำจจะน�ำไปสู ่
กำร เปลี่ ยนแปลงทัศนคติ และ
พฤตกิรรมกำรใชชี้วิต

ส�ำ นั ก ง ำ น บ ริ ห ำ ร แ ล ะ พั ฒ น ำ 
องค์ควำมรู ้ (องค์กำรมหำชน) หรือ 
OKMD ในบทบำทขององคก์รภำครฐัท่ี
สง่เสรมิกำรเรยีนรูแ้ละกำรพฒันำทกัษะ 
ของประชำชนผ่ำนกระบวนกำรเรียนรู ้
สำธำรณ์ะและต้นแบบแหล่งเรียนรู ้ 
ไดใ้หค้วำมส�ำคญัอยำ่งย่ิงกบักำรพฒันำ
แหล่งเรียนรูรู้ปแบบใหม่ๆ ท่ีสอดคลอ้ง
กับยุคสมัยและพฤติกรรมกำรเรียนรู ้
ข อ ง ป ร ะ ช ำ ช น ท่ี ห ล ำ ก ห ล ำ ย แ ล ะ
เปลี่ยนแปลงไปอย่ำงรวดเร็ว จึงได้
สรำ้งสรรคพื์น้ท่ีรองรบัรูปแบบกำรเรยีนรู ้
ใหม่ๆ ท่ีสอดรับกับกำรเปลี่ยนแปลง 
ดังกล่ำวให้ตอบสนองควำมต้องกำร 
กำรเรยีนรูข้องคนไทยทกุชว่งวยั ทัง้กลุม่เดก็ 
เยำวชน กลุม่คนหนุม่สำว คนวยัท�ำงำน  
ไปจนถูึงผู้สูงอำยุ เพ่ือให้ครอบคลุม 
มโนทศันแ์ละสไตลก์ำรเรยีนรูท่ี้หลำกหลำย  
ซึ้ึ่ งไม่ ได้จ �ำกัดอยู่ เฉพำะคนกลุ่มใด 
กลุม่หนึง่หรอืวยัใดวยัหนึง่เทำ่นัน้
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แหลง่เรยีนรูธ้รรมชำตสิ �ำหรบัคนเมืองนบัเป็นพืน้ท่ี
กำรเรยีนรูส้ำธำรณ์ะอีกรูปแบบหนึง่ท่ี OKMD ใหค้วำม
ส�ำคญั โดยเฉพำะอย่ำงย่ิงในกรุงเทพมหำนคร ซึ้ึ่ง
อำจกล่ำวไดว้่ำเป็นมหำนครท่ีมีกำรเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลำ เน่ืองจำกไดร้บัผลกระทบจำกปัจจยัตำ่งๆ  
ทั้งทำงกำยภำพและทำงควำมคิด และหนึ่งใน 
กำรเปลี่ยนแปลงส�ำคญัของกรุงเทพมหำนครท่ีหลำย 
ภำคสว่นใหค้วำมสนใจอย่ำงมำก คือโครงกำรสรำ้ง 
สวนป่ำเบญจกิติ ในพืน้ท่ีโรงงำนยำสูบ (เดิม) ให ้
กลำยเป็นสวนสำธำรณ์ะขนำดใหญ่ ท่ีมีลกัษณ์ะส�ำคญั
คือกำรเปิดเปลอืยใหเ้หน็ถูงึพืน้ท่ีชุม่น�ำ้ในแบบดัง้เดมิ
ของกรุงเทพมหำนคร ซึ้ึ่งในปัจจุบันพืน้ท่ีส่วนใหญ่ 
ถูกูปกปิดดว้ยคอนกรตี อำคำรบำ้นเรอืน หรอืถูนนหนทำง  
จนแทบไม่อำจมองเห็นธรรมชำติดงัท่ีมหำนครแห่งนี ้
เคยเป็นไดอี้ก

หัวข้อและ รูปแบบของ กิจกรรมจะ มี 
ควำมเก่ียวข้องและเช่ือมโยงกับธรรมชำติ 
ในสวนและวิถีูชีวิตของคนเมือง เนน้กำรให ้
ควำมรูใ้นแงม่มุของระบบนิเวศ ควำมสมัพนัธ ์
ของมนุษยก์ับธรรมชำติ สงัคม สิ่งแวดลอ้ม  
สขุภำพ ตลอดจนสิง่ท่ีชว่ยกลอ่มเกลำ หลอ่เลีย้ง  
และฟ้ืนฟูจิตวิญญำณ์ ตวัอย่ำงกิจกรรมท่ีจะ 
จดัขึน้ เชน่ กิจกรรม Learning in the Park ท่ีจะพำ 
ผูร้ว่มกิจกรรมทอ่งไปดว้ยกนับน Sky Walk และ  
Board Walk ชมจดุตำ่งๆ ท่ีนำ่สนใจภำยในสวน
พรอ้มกบัวิทยำกรท่ีจะเล่ำถูึงท่ีมำของสวนป่ำ
ในกรุงเทพฯ และหลกักำรออกแบบสรำ้งสรรค์
สวนสำธำรณ์ะใหเ้ป็นแหล่งนันทนำกำรและ
แหลง่เรยีนรูท่ี้กลมกลนืกบัพืน้ท่ีและวิถีูคนเมือง  
ตลอดเส้นทำงกำรเรียนรูผู้ ้ร่วมกิจกรรมจะ
ไดเ้ห็นและสัมผัสใกลชิ้ดชีวิตพืช สัตว ์ และ
ระบบนิเวศภำยในสวนไปพรอ้มกับผูรู้ต้วัจริง  
ไดพ้ดูคยุ ซึ้กัถูำม แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ก์บั
เพ่ือนรว่มทำงท่ีมีควำมสนใจใกลเ้คียงกนั เป็น
ควำมรูท่ี้สดใหม ่สมัผสัจบัตอ้งได ้ โดยใชเ้วลำ
ประมำณ์ 2 ชั่วโมงช่วงบ่ำยแก่ๆ ถูึงช่วงเย็น
ของวนัเสำร ์ ถืูอเป็นกำรเรียนรูแ้ละพกัผ่อนไป
พรอ้มๆ กนั
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โครงกำรสวนป่ำเบญจกิติภำยใตก้ำรด�ำเนินกำร
โดยกรมธนำรกัษ ์กระทรวงกำรคลงั รว่มกบักองทพับก  
และกรุงเทพมหำนคร เป็นโครงกำรท่ีมีวัตถูุประสงค ์
ในกำรพัฒนำเป็นทั้งพืน้ท่ีนันทนำกำรและพืน้ท่ีใน 
กำรเรยีนรู ้ โครงกำรนีจ้ึงสอดคลอ้งกบัภำรกิจหลกัของ  
OKMD

OKMD เหน็ถูงึประโยชนท่ี์ประชำชนจะไดร้บั หำกมี
กำรจดักำรใหเ้กิดกิจกรรมเชิงควำมรูท่ี้หลำกหลำยและ
ตอบสนองควำมตอ้งกำรของประชำชนไดจ้ึงไดร้ิเริ่ม
กำรจดักิจกรรมเชิงควำมรูใ้นพืน้ท่ีสวนสำธำรณ์ะเมือง  
(Knowledge in the Park) ภำยในพืน้ท่ีสวนเบญจกิต ิ 
เพ่ือสรำ้งสรรคกิ์จกรรมเชิงควำมรูห้ลำกหลำยรูปแบบ
หลำกหลำยสำขำขึน้ ร่วมกับหน่วยงำนรำชกำรและ
เอกชน อำทิ กรมธนำรกัษ ์กรุงเทพมหำนคร มลูนิธิโลก 
สเีขียว บรษัิทสถูำปนิกชมุชนและสิง่แวดลอ้มอำศรมศลิป์  
ผู้ออกแบบโครงกำรสร้ำงสวนป่ำเบญจกิติ  และ 
นกัวิชำกำรผูเ้ช่ียวชำญจำกหลำกหลำยสำขำท่ีเก่ียวขอ้ง 
ทัง้นิเวศวิทยำ สถูำปัตยกรรมศำสตร ์ดนตร ีวรรณ์กรรม ฯลฯ

ส�ำหรบัผูท่ี้สนใจกระบวนกำรเรยีนรูเ้พ่ือกำรเปลี่ยนแปลงอำจจะเลือกเขำ้รว่มกิจกรรมท่ีเนน้กระบวนกำรเรยีนรู ้
เชิงเปรยีบเทียบระหวำ่งธรรมชำติกบัชีวิตเพ่ือน�ำไปสูก่ำรเปลี่ยนกระบวนทศันแ์ละกำรปรบัเปลี่ยนพฤตกิรรม หรอื
แมก้ระทั่งกิจกรรมเชิงควำมรูด้ำ้นศลิปะ ดนตร ีและวรรณ์กรรมท่ีจดัใหมี้ทัง้กำรใหค้วำมรู ้กำรสำธิต กำรจดัแสดง  
และกำรรว่มแลกเปลี่ยนนำนำทศันะภำยใตธี้มธรรมชำติในสวน เช่ือมโยงเขำ้กบักำรพกัผอ่นของคนเมืองไดอ้ยำ่ง
กลมกลืน โดยจะมีกำรจดักิจกรรมอยำ่งตอ่เน่ืองเป็นประจ�ำทกุเดือน เริม่ตัง้แตก่ลำงปีนีเ้ป็นตน้ไป

ส�าหรัับผู้้�ที่่�สนใจเข�าร่ัวมกจิกรัรัมสามารัถีตดิตามข่าวสารัการัจดักจิกรัรัมได�จากช่ัองที่างสื�อสารัตา่งๆ  
ของ OKMD

สง่เสรมิกำรเรยีนรู ้ปลกูฝังควำมรกัในควำมรู ้ 
ท่ีเอือ้ต่อกำรเรียนรูต้ลอดชีวิต และเป็น 
สว่นหนึง่ของกำรพฒันำระบบนิเวศเชิงควำมรู ้
ใหก้บัสงัคมไทย 

พฒันำแหลง่เรยีนรูรู้ปแบบใหม ่รว่มกบัภำคี
เครอืขำ่ยใหเ้กิดกระบวนกำรเรยีนรูรู้ปแบบ
ใหมท่ี่ทนัตอ่กำรเปลี่ยนแปลงของเมือง

สง่เสรมิควำมส�ำคญัของพืน้ท่ีผำ่นกำรสือ่สำร 
ควำมรูใ้นมิตติำ่ง  ๆเชน่ กระบวนกำรกลำยเป็น 
เมือง (Urbanization) กำรจดักำรภมิูทศันเ์มือง  
(City Scape Management) กระบวนกำร
เรียนรู ้ผ่ำนพื ้น ท่ีธรรมชำติกลำงเมือง  
(Nature-Based Learning) ประวตัศิำสตร์
สงัคม และควำมรูอ่ื้นๆ ท่ีสมัพนัธก์บัพืน้ท่ี

พัฒนำศักยภำพของคนไทยให้มีควำมรู ้
และทกัษะท่ีจ�ำเป็นในศตวรรษท่ี 214

3

2

1
โดยมีวตัถูปุระสงคด์งันี ้
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เที่ยวตามรอยละครและหนัง
หนทางสร้างรายได้ชีุ้มชี้น

ภำพยนตรส์ยองขวญัร่วมทุนสรำ้งกับเกำหลี สิ่งท่ี
ไดร้บัควำมสนใจมำกคือสถูำนท่ีถู่ำยท�ำ ซึ้ึ่งส่วนใหญ่ 
เป็นพืน้ท่ีของภำคอีสำนของเมืองไทย ซึ้ึง่มีควำมโดดเดน่ 
ไม่แพอ้งคป์ระกอบอ่ืนของหนัง ดว้ยควำมงำมและ 
เตม็ไปดว้ยมนตข์ลงัศกัดิ�สทิธิ�ของอ�ำนำจเหนือธรรมชำต ิ 
ดงึดดูใหผู้ช้มอยำกตำมไปเห็นสถูำนท่ีจรงิวำ่มีควำมลกึลบั 
และย่ิงใหญ่เพียงใด

ภาพยนตร์เร่่องร่างทรง

กำรทอ่งเท่ียวนอกจำกจะเป็นหนึง่ในเครือ่งมือท่ีชว่ยลดควำมเหลื่อมล�ำ้
ของรำยไดแ้ลว้ ยงัเป็นเครือ่งมือขบัเคลือ่น Soft Power ท่ีไดผ้ลอีกดว้ย หลำยครัง้ 
ท่ีภำพยนตร ์ ละคร และซีึ้รีสไ์ดส้รำ้งกระแสนิยมเท่ียวตำมรอยตวัละคร 
ในเรื่องรำวเหล่ำนั้น เป็นกำรกระตุน้เศรษฐกิจในชุมชนซึ้ึ่งเป็นสถูำนท่ี 
ถู่ำยท�ำใหก้ลำยเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวท่ีมีคนไปเย่ียมชมอยำ่งถูลม่ทลำย

ในชว่งสองปีมำนีซี้ึ้รสีแ์ละภำพยนตรซ์ึ้ึง่ถูกูพดูถูงึมำกเก่ียวกบัควำมโดดเดน่ 
ของสถูำนท่ีถู่ำยท�ำ คือ ซีึ้รีสเ์รื่องแปลรกัฉันดว้ยใจเธอ และภำพยนตร ์
เรื่องร่ำงทรง เพรำะสถูำนท่ีถู่ำยท�ำของทั้งสองเรื่องโอบอุม้บรรยำกำศ 
ของเรือ่งรำว และมีควำมส�ำคญัไมน่อ้ยไปกวำ่ตวัละครหลกัของเรือ่ง

อ�าเภอนาแห�ว จงัหวัดเลย 

เนือ้เรื่องส่วนใหญ่ของร่ำงทรงเกิดขึน้ท่ีจงัหวดัเลย  
โดยมีอ�ำเภอนำแห้วเป็นสถูำนท่ีถู่ำยท�ำหลัก ด้วย
บรรยำกำศหมูบ่ำ้นเลก็ๆ ในหบุเขำซึ้ึง่มีควำมแปลกแยก
ออกมำจำกชมุชนอ่ืน

ถี��าพรัะโพธิสัตว ์อ�าเภอหนองหนิ จงัหวัดเลย 

สถูำนท่ีถู่ำยท�ำฉำกถู�ำ้ศกัดิ�สิทธิ�ท่ีตัง้รูปป้ันสกักำระ
ย่ำบำหยนั เป็นถู�ำ้ซึ้ึ่งมีควำมงดงำมของธรรมชำติ แต่
มีควำมลึกลบับำงอย่ำงท่ีซึ้่อนเรน้ หำกผูช้มตอ้งกำร 
ไปเท่ียวชมถู�ำ้แห่งนีต้อ้งมีคนทอ้งถ่ิูนน�ำทำงเพรำะเป็น
เสน้ทำงธรรมชำต ิหำกไมช่ �ำนำญเสน้ทำงอำจจะหลงได้

ท่ีมำ : 
 - adaymagazine.com/journey-i-told-sunset-about-you
- urbancreature.co/the-medium-location/
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พลงัของสื่อภำพยนตร ์ ละคร และซีึ้รีสมี์ผลต่อผูช้มเป็นอย่ำงย่ิง ซึ้ึ่งหำกมีกำรสนบัสนนุและรว่มมือกนัอย่ำง 
ต่อเน่ืองระหว่ำงภำครฐั ผูผ้ลิตสื่อ และชุมชน ย่อมเป็นหนทำงสรำ้งรำยได ้ กระตุน้เศรษฐกิจใหก้บัชุมชนและ 
ประเทศชำตไิดอ้ยำ่งมหำศำล 

นอกเหนือจำกกำรเท่ียวตำมรอยละครและหนังแลว้ อีกรูปแบบของกำรท่องเท่ียวซึ้ึ่งสรำ้งกระแสไดเ้สมอ 
ในประเทศไทยคือ กำรเท่ียวตำมควำมเช่ือ อยำ่งเชน่ท่ีนกัทอ่งเท่ียวชำวจีนนิยมมำสกักำระ “ศำลทำ้วมหำพรหม  
โรงแรมเอรำวณั์” ดว้ยควำมเช่ือว่ำทำ้วมหำพรหมคือมหำเทพผูส้รำ้งโลกและก�ำหนดชะตำชีวิตของสรรพสิ่ง  
เม่ือขอพรจะสมปรำรถูนำ

และเม่ือไม่นำนนีส้ถูำนท่ีซึ้ึ่งกลำยเป็นแหล่งท่องเท่ียวโด่งดงัในชั่วขำ้มคืนคือ “ถู�ำ้นำคำ” อุทยำนแห่งชำติ 
ภลูงักำ อ�ำเภอบงึโขงหลง จงัหวดับงึกำฬ เน่ืองจำกมีหินขนำดใหญ่และผนงัถู�ำ้รูปทรงคลำ้ยพญำนำคนอนขดตวั 
หลงัจำกถูกูน�ำเสนอผำ่นโซึ้เชียลมีเดีย ถู�ำ้นำคำก็กลำยเป็นแหลง่ทอ่งเท่ียวช่ือดงัอนัดบัตน้ของเมืองไทย

ซีรีส์เร่่อง
แปลรักฉันด้วยใจเธอ

ภูเก็ตกลำยเป็นเมืองท่ีผู้ชมหลงเสน่ห์และอยำก 
เดินทำงตำมรอยเตแ๋ละโอเ้อว๋สองตวัละครหลกัในเรื่อง 
แปลรกัฉนัดว้ยใจเธอ ผูค้นจงึอยำกไปเดนิอยูบ่นถูนนท่ี
พวกเขำเดิน กินฮกเกีย้นหม่ีในรำ้นท่ีพวกเขำกิน ยืนมอง
พระอำทิตยต์กจำกจดุเดียวกบัพวกเขำ

เมอืงเก่าภเ้กต็

ย่ำนเมืองเก่ำภูเก็ตเต็มไปดว้ยอำคำรสไตลชิ์โน- 
โปรตกีุส ซึ้ึง่เป็นเอกลกัษณ์โ์ดดเดน่ท่ีนกัทอ่งเท่ียวนิยม 
มำถู่ำยภำพ ได้บรรยำกำศคลำสสิกพร้อมด้วย 
ควำมสะดวกสบำยครบครนั ทัง้โรงแรม รำ้นอำหำร และ 
รำ้นกำแฟตลอดสองฝ่ังถูนน เรื่องรำวควำมสัมพันธ ์
และกำรเตบิโตของเตแ๋ละโอเ้อว๋เกิดขึน้ในเมืองนี ้

แหลมพรัหมเที่พ 

หนึ่งในจดุชมพระอำทิตยต์กท่ีสวยท่ีสดุในเมืองไทย  
อยู่ใต้สุดของเกำะภูเก็ตห่ำงจำกตัวเมืองประมำณ์  
19 กิโลเมตร มีลกัษณ์ะเป็นแหลมโคง้ไล่ระดบัทอดตวั
สู่ท้องทะเล เป็นอีกฉำกประทับใจท่ีเต๋และโอ้เอ๋ว 
ไดไ้ปแหลมพรหมเทพยำมเยน็ดว้ยกนั

รั�านโกป่� เต่�ยม By Wilai 

รำ้นกำแฟเก่ำแก่บนถูนนถูลำง  
เป็นรำ้นสไตลจี์นฮกเกีย้นในอำคำร 
ชิโน-โปรตุกีส อำหำรยอดนิยมคือ
ฮกเกี ้ยนหม่ี และท่ีรำ้นนี ้เองเป็น
สถูำนท่ีถู่ำยท�ำบำ้นของเต๋

ศาลเจ�าแสงธรัรัม

ศำลเจำ้แสงธรรม หรืออ๊ำมเตง 
ก่องตอ๋ง (定光堂) ศำลเจำ้จีนท่ีเก่ำแก่ 
ท่ีสุดในภูเก็ต ซึ้ึ่งมีอำยุรำวรอ้ยปี  
ตั้งอยู่ ท่ีถูนนพังงำย่ำนเมืองเก่ำ  
ถูดัมำอีกซึ้อยจำกบำ้นเต๋

หาดแหลมกา 

แหลมกำห่ำงจำกตัวเมือง 16 
กิโลเมตร เป็นหำดท่ีเงียบเหมำะกบั 
กำรพักผ่อนหย่อนใจ มีโขดหิน 
เรยีงรำยอยูเ่ตม็บรเิวณ์ ถู่ำยท�ำฉำกท่ี
เตแ๋ละโอเ้อว๋ไปเลน่น�ำ้ทะเล



ในโลกปัจจุบนัท่ีเต็มไปดว้ยกำรแข่งขัน ระบบกำรศึกษำท่ีมีคุณ์ภำพ โดยเฉพำะโครงสรำ้งพืน้ฐำนดำ้น 
กำรเรยีนรูท่ี้มีประสทิธิภำพและครอบคลมุ จะเป็นปัจจยัส�ำคญัในกำรเตรยีมควำมพรอ้มประชำชนใหส้ำมำรถูเรยีนรู ้
พัฒนำ และปรบัตัวไดอ้ย่ำงต่อเน่ืองตลอดช่วงชีวิต ย่ิงประชำชนในประเทศมีกำรศึกษำท่ีดีและมีโอกำส 
ท่ีเท่ำเทียมก็มีแนวโนม้ท่ีจะสำมำรถูพฒันำและสรำ้งสรรคค์ณุ์ค่ำใหแ้ก่ปัจจยัพืน้ฐำนของ Soft Power ของ
ประเทศได ้ โดยเฉพำะปัจจยัดำ้นมรดกทำงวฒันธรรม ปัจจยัดำ้นประชำชนและคำ่นิยม ปัจจยัดำ้นเศรษฐกิจ 
และปัจจยัดำ้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัภำครฐั นอกจำกนีก้ำรมีระบบกำรศกึษำท่ีมีคณุ์ภำพก็ถืูอเป็นปัจจยัพืน้ฐำนท่ีส�ำคญั
ของ Soft Power ท่ีสำมำรถูสรำ้งควำมน่ำเช่ือถืูอและดงึดดูประชำชนในประเทศต่ำงๆ ใหอ้ยำกเขำ้มำศกึษำ  
แลกเปลี่ยนเรียนรู ้ และรว่มสรำ้งสรรคน์วตักรรม รวมถูึงสำมำรถูดงึดดูกำรคำ้และกำรลงทนุจำกต่ำงประเทศ  
ซึ้ึง่จะสง่ผลตอ่กำรพฒันำเศรษฐกิจและสงัคมไดอ้ยำ่งยั่งยืน

การยกระดับศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
กับการพัฒนา Soft Power

ปัจจบุนัหลำยประเทศทั่วโลกพยำยำมผลกัดนันโยบำยเศรษฐกิจ โดยน�ำทรพัยำกร สนิคำ้ หรอืบรกิำรท่ีมีอยูแ่ลว้ 
มำสรำ้งมลูคำ่เพ่ิมโดยกำรใสค่วำมคดิสรำ้งสรรคล์งไป หรอืท่ีเรยีกกนัวำ่ เศรษฐกิจเชิงสรำ้งสรรค ์ซึ้ึง่มี Soft Power 
เป็นพลงัส�ำคญัท่ีท�ำใหเ้ศรษฐกิจเชิงสรำ้งสรรคเ์ตบิโตอยำ่งรวดเรว็

Soft Power คือกำรสรำ้งอิทธิพลเปลี่ยนแปลงควำมคิดและพฤติกรรม ดึงดูดใหผู้ค้นอยำกมีส่วนร่วม 
โดยไมใ่ชอ้ �ำนำจบงัคบัขูเ่ขญ็ (Hard Power) เพ่ือใชใ้นกำรพฒันำธรุกิจ กำรผลติสนิคำ้ และบรกิำรในรูปแบบใหม ่ 
ซึ้ึง่สรำ้งมลูคำ่เพ่ิมทำงเศรษฐกิจหรอืคณุ์คำ่ทำงสงัคม ดว้ยกำรท่ีผูบ้รโิภคยินดีตำมรอยผูชี้น้ �ำดว้ยควำมเตม็ใจ

OPINION
พลังสร้างสรรค์
ของมนุษย์
จุดกำาเนิด Soft Power
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1  การัศกึษาจ่ดอ่อนและจ่ดแขง็ของปรัะเที่ศ (Strength and Weakness) ท่ีแสดง
ใหเ้หน็ถูึงควำมพรอ้มในแต่ละปัจจยัท่ีเป็นพืน้ฐำนของ Soft Power รวมถูึงโอกำสและ
อปุสรรคภำยนอก (Opportunity and Threat) ท่ีมีผลกระทบตอ่กำรพฒันำ เผยแพร ่และ
สรำ้งควำมรบัรู ้ในปัจจยัพืน้ฐำน ซึ้ึง่จะสง่ผลใหเ้กิดควำมเช่ือถืูอและควำมนิยมในสำยตำ 
ของประเทศตำ่งๆ  

2  การัวางย่ที่ธศาสตรั ์(Strategy) เพ่ือกำรสง่เสรมิและสนบัสนนุ Soft Power ในดำ้นท่ี 
เป็นจดุแขง็และมีโอกำสในกำรแขง่ขนั โดยกำรก�ำหนดนโยบำย (Policy Setting) โดยเฉพำะ 
กำรลงทนุในทรพัยำกรมนษุยแ์ละกำรสรำ้งสิ่งแวดลอ้มท่ีเอือ้ตอ่กำรพฒันำปัจจยัพืน้ฐำน 
ของ Soft Power ผ่ำนกลไกกำรขับเคลื่อนในหลำกหลำยรูปแบบ อำทิ กำรแต่งตัง้ 
คณ์ะกรรมกำรเฉพำะ กำรจดัตัง้กองทนุ กำรจดัตัง้หนว่ยงำนพิเศษ กำรปรบัปรุงกฎหมำย  
กำรด�ำเนินโครงกำรควำมรว่มมือหรอืควำมชว่ยเหลือกบัทกุภำคสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง เป็นตน้

3  การัปรัะเมินผู้ลและเปร่ัยบเที่ย่บ (Benchmarking) กบัประเทศตำ่ง  ๆผำ่นกำรตดิตำม 
และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน (Performance Tracking) อยำ่งตอ่เน่ืองเป็นระยะ เพ่ือ
ปรบักลยทุธแ์ละแนวทำงกำรด�ำเนินงำนใหมี้ประสทิธิภำพสอดคลอ้งกบัควำมเปลีย่นแปลง
ของโลกและกำรด�ำเนินกำรของประเทศคูแ่ขง่

4  การัปรัับบที่บาที่ในฐานะผู้้�รัับผิู้ดชัอบ (Accountability) ในกำรพฒันำ Soft Power 
ของประเทศ โดยจะตอ้งมีกำรจัดสรรงบประมำณ์ท่ีเพียงพอ มีกำรก�ำกับดูแล และมี 
กำรวดัผลควำมคุม้คำ่ของกำรด�ำเนินมำตรกำรและโครงกำรตำ่งๆ อยำ่งตอ่เน่ือง

5  การัสื�อสารัข�อม้ล (Communication) ใหแ้ก่ประเทศตำ่ง  ๆไดร้บัรู ้เก่ียวกบัปัจจยัพืน้ฐำน 
ของ Soft Power ท่ีมีควำมโดดเดน่ของประเทศนัน้ๆ ผ่ำนกำรด�ำเนินกำรทตูสำธำรณ์ะ 
(Public Diplomacy) ท่ีประกอบดว้ยโครงกำรและกิจกรรมตำ่งๆ เพ่ือสรำ้งควำมคุน้เคย  
ควำมช่ืนชม และควำมนำ่เช่ือถืูอใหเ้กิดขึน้ในสำยตำของตำ่งชำติ

6  การัให�ความร้ั�และสรั�างความเข�าใจที่่�ถีก้ต�อง (Education) เก่ียวกบัควำมจ�ำเป็น 
ของ Soft Power นโยบำย กลยทุธ ์ และกำรด�ำเนินงำนในกำรส่งเสริมและสนบัสนนุ  
Soft Power ใหผู้ท่ี้เก่ียวขอ้งหลกั (Key Stakeholders) ไดร้บัทรำบอยำ่งตอ่เน่ือง เพ่ือน�ำไปสู ่
กำรบรูณ์ำกำรควำมรว่มมือ (Collaboration) และกำรมีสว่นรว่ม (Engagement) ของ 
ทกุภำคสว่นท่ีเก่ียวขอ้ง

บทบาทของรัฐในการส่งเสริม 
Soft Power

ภำครฐัมีบทบำทส�ำคญัในกำรสง่เสรมิ Soft Power ผำ่นกำรศกึษำวิจยั วำงแผน ก�ำหนด
นโยบำย และขบัเคลื่อนนโยบำยรว่มกบัทกุภำคส่วน ในกำรส่งเสริมและพฒันำปัจจยั 
พืน้ฐำน (Fundamental) ของ Soft Power โดยกำรใหค้วำมรูแ้ละขยำยแนวคิด Soft Power 
ใหแ้พรก่ระจำยไปยงัหนว่ยงำนภำครฐั (และเอกชน) ท่ีเก่ียวขอ้ง ดงันี ้
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กำรพฒันำทรพัยำกรมนษุยต์อ้งเริม่จำกระบบกำรเรยีนรู ้ กระบวนกำรหลอ่หลอมใหค้นเรยีนรูไ้ดอ้ยำ่งมีควำม
คดิสรำ้งสรรค ์ เกิดจินตนำกำร และสำมำรถูน�ำควำมคดิสรำ้งสรรคแ์ละจินตนำกำรของตนเองไปตอ่ยอดขยำยผล 
จนเกิดรำยได ้สำมำรถูขบัเคลือ่นเศรษฐกิจของประเทศไดต้อ่ไป กำรพฒันำทรพัยำกรมนษุยจ์งึถืูอเป็นกระบวนกำร 
ส�ำคญัในกำรพฒันำ Soft Power ของประเทศ 

กำรพัฒนำใหป้ระชำชนมีควำมคิดสรำ้งสรรคเ์กิดจินตนำกำรท่ีเป็นประโยชนจ์�ำเป็นจะตอ้งมีพืน้ท่ีเรียนรู ้
สำธำรณ์ะใหป้ระชำชนไดมี้โอกำสพฒันำศกัยภำพของตน แลกเปลี่ยนควำมรูซ้ึ้ึง่กนัและกนั แสวงหำควำมรูใ้หม่ๆ  
รบัฟังประสบกำรณ์ ์ขอ้เสนอแนะจำกผูรู้ ้และมีโอกำสทดลองท�ำจรงิปฏิิบตัจิรงิได ้ซึ้ึง่ปัจจบุนัสงัคมไทยยงัขำดแคลน
พืน้ท่ีเหลำ่นีอ้ยูม่ำก

OKMD หรืัอ ส�านักงานบริัหารัและพฒันาองคค์วามร้ั� (องคก์ารัมหาชัน) 
เป็นหนว่ยงำนท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือสง่เสรมิใหป้ระชำชนมีโอกำสแสวงหำ พฒันำควำมรู ้

ควำมสำมำรถู สรำ้งสรรคแ์ละพฒันำคณุ์ภำพควำมคิดของประชำชนและเยำวชน
ของประเทศ โดยปัจจบุนัมีหนว่ยงำนภำยใตก้�ำกบัคือ สถูำบนัพิพิธภณั์ฑ์ก์ำรเรยีนรู ้
แหง่ชำต ิ(สพร.) และ สถูำบนัอทุยำนกำรเรยีนรู ้(สอร.)

มวิเซย่มสยาม พพิธิภณัฑ์ก์ารัเร่ัยนร้ั� (MUSEUM SIAM : DISCOVERY MUSEUM) 
มิวเซีึ้ยมสยำมเป็นพิพิธภณั์ฑ์ก์ำรเรียนรูแ้ห่งแรกท่ีเนน้กำรสรำ้งประสบกำรณ์ ์

สดใหมใ่นกำรชมพิพิธภณั์ฑ์ ์ชว่ยยกระดบัมำตรฐำนกำรจดักำรเรยีนรูใ้นรูปแบบใหม่
ใหก้บัประชำชนเก่ียวกบักำรสรำ้งส�ำนกึในกำรรูจ้กัตนเอง รูจ้กัเพ่ือนบำ้น และรูจ้กัโลก

www.museumsiam.org/Home 

อ่ที่ยานการัเร่ัยนร้ั� (TK park) 
แหลง่เรยีนรูท่ี้มุง่ตอบโจทยค์วำมตอ้งกำรในกำรแสวงหำควำมรูอ้ยำ่งไมมี่ขีดจ�ำกดั

ของเยำวชนและประชำชนท่ีรกักำรอำ่นและกำรเรยีนรูใ้นรูปแบบ “หอ้งสมดุมีชีวิต” 
เพ่ือใหป้ระเทศไทยกำ้วไปสูส่งัคมแหง่กำรเรยีนรูอ้ยำ่งแทจ้รงิ

www.tkpark.or.th/tha/home

แนวคิดของนักจิตวิทยำเชิงมนุษยนิยม Calr R. Rogers, 1902 - 1987 และ Abraham H. Maslow,  
1908 - 1970 อธิบำยใหเ้ห็นว่ำสิ่งส �ำคัญซึ้ึ่งสนับสนุนใหม้นุษยมี์ควำมคิดสรำ้งสรรค ์ คือพืน้ท่ีท่ีปลอดภัย
และมีเสรีภำพ มนุษยจ์ะสำมำรถูแสดงควำมคิดสรำ้งสรรคไ์ดอ้ย่ำงเต็มท่ีหรือไม่ ขึน้อยู่กับควำมสำมำรถู 
ในกำรตระหนกัรูใ้นควำมสำมำรถูของตนเอง พึ่งพำตนเอง ริเริ่มสิ่งใหม่ และพฒันำตนเองได ้ โดยมีอิสรภำพ
ในกำรคิด วิเครำะห ์ ตัดสินใจเลือกท�ำสิ่งต่ำงๆ ท่ีเป็นประโยชนแ์ก่ตนเอง ผูค้นรอบขำ้ง และสังคมใหเ้กิด
ประโยชนส์ุข ซึ้ึ่งบรรยำกำศท่ีจะช่วยสง่เสริมกระบวนกำรทำงควำมคิดสรำ้งสรรคป์ระกอบดว้ยปัจจัยส�ำคญั  
2 ประกำร

มภ่าวะความปลอดภยัที่างจติ : ยอมรบัใน
คำ่ของควำมเป็นคน เคำรพควำมคดิเหน็ ไมต่ดัสนิ
หรอืเปรยีบเทียบ ท�ำงำนดว้ยควำมสบำยใจไมก่ลวั
กำรถูกูท�ำโทษ มั่นใจในตนเอง ตดัสนิใจไดด้ว้ย
ตนเอง และเตม็ใจท่ีจะรบัผิดชอบในควำมส�ำเรจ็  
หรอืควำมลม้เหลวของตนได้

มภ่าวะที่่�มเ่สร่ัภาพในการัแสดงออก : 
เปิดกวำ้งท่ีจะรบัสถูำนกำรณ์ใ์หม่ๆ  ปรำรถูนำ 
ท่ีจะเล่นกับควำมคิดและสิ่งแปลกใหม ่ 
เต็มใจรับรู ้ควำมคิดท่ีแตกต่ำง สนใจ
เหตกุำรณ์แ์ละควำมเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึน้
ในโลก

ทฤษฎีีการเกิดความคิดสร้างสรรค์

การพัฒนาศักยภาพมนุษย์ผ่่านพ่�นที่การเรียนร้้

46 O OPINION

SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text



Soft Power ไม่ใช่ค �ำศัพท์ใหม่ แต่เป็นค�ำท่ีกำรมีอยู่นับได้ตั้งแต ่
ยคุ 80 ท่ี Joseph Nye ไดค้ดิคอนเซึ้ปตนี์ข้ึน้มำ หมำยถูงึอิทธิพลท่ีสง่ผล
ใหเ้กิดพฤตกิรรมตำ่งๆ ไดต้ำมท่ีตอ้งกำร ซึ้ึง่สว่นหนึง่ในนัน้คือกำรสง่ออก
วฒันธรรม

เหล่ำนีคื้อตวัอย่ำงส่วนหนึ่งท่ีท�ำใหเ้ห็นว่ำ Soft Power ดำ้นวฒันธรรมเป็นพลงัสรำ้งสรรคท่ี์ช่วยผลกัดนั  
ปรบัแต่ง และขับเคลื่อนสังคมไปขำ้งหนำ้ในแบบท่ีโนม้นำ้วผูค้นใหเ้ช่ือตำมในรูปแบบท่ีไม่ตอ้งบงัคบัหรือ 
ออกเป็นกฎระเบียบใดๆ ทัง้วฒันธรรมจบัตอ้งได ้- จบัตอ้งไมไ่ดท่ี้ท�ำใหค้นทัง้โลกอยำกเสพควำมสขุจำกสิ่งเหลำ่นี ้ 
และสรำ้งเมด็เงินไหลกลบัเขำ้แตล่ะประเทศเพ่ือขึน้เป็นมหำอ�ำนำจทำงวฒันธรรม

เจไ๊ฝ สตร่ัที่ฟู้้�ดที่่�คนที่ั�งโลก
อยากมาลองชัิมไข่เจย่วป ้

และล่ลาควงกรัะที่ะไฟู้ที่ะล่

BTS กับการัเป็นไอคอน
ส�าคัญี่ในอ่ตสาหกรัรัม

K-POP ต�นแบบให�เดก็ร่่ันใหม่ 
ที่ั�วโลกอยากเดนิตามรัอย

Netflix ที่่�ที่�าให�การัสรั�างสรัรัค์
คอนเที่นตก์ลายเป็นเรืั�องปรัะจ�าถีิ�น 

และการัที่�างานร่ัวมกับผู้้�สรั�าง
ที่ั�วโลกในการัผู้ลิตคอนเที่นต ์

OTT (Over - The - Top)

เคร่่องม้อสำาคัญ
ในการเผ่ยแพร่

Soft Power ยุคดิจิทัล

รููปภาพ	 :	www.facebook.com/MichelinGuideThailand,	musicstation.kapook.com,	www.about.netflix.com

ส้่อ
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Soft Power 
กับการส่งออกผ่่านส้่อสมัยใหม่

กำรมำถูงึของเทคโนโลยีและอินเทอรเ์น็ต ไมไ่ดแ้ค่
เช่ือมโลกทัง้ใบไวด้ว้ยกนั หำกแตย่งัท�ำใหก้ำรเช่ือมโยง
ทำงวฒันธรรมเป็นไปโดยงำ่ย ตวัอยำ่งท่ีเห็นชดัเจนท่ีสดุ 
คือ บรกิำรสตรมีม่ิง ทัง้ดนตร ีทีวี หนงัสอื โซึ้เชียลมีเดีย
ท่ีทัง้โลกเสพควำมบนัเทิงในเรือ่งเดียวกนั เวลำเดียวกนั  
รวมถูึงกำรจับจ่ำยสินคำ้จำกต่ำงประเทศท่ีสะดวก
สบำยเพียงปลำยนิว้

กำรสง่ออกวฒันธรรมผำ่นสตรมีม่ิง ไมใ่ชแ่คน่ �ำเสนอ 
คอนเทนต ์ไปสู่ผูช้มในวงกวำ้ง แต่ยงัเป็นกำรสง่เสริม
กำรพดูถูึง กำรเป็นท่ีรูจ้กัควบคู่ไปกบัช่องทำงโซึ้เชียล 
มีเดียต่ำงๆ อีกดว้ย เพรำะบริกำรเนือ้หำผ่ำนระบบ
ออนไลน ์(OTT (Over - The - Top)) ทกุแพลตฟอรม์ 
ตำ่งมีโซึ้เชียลมีเดียท่ีแขง็แกรง่ของตนเอง ในกำรผลกัดนั 
ใหแ้ฮชแท็กขึน้เทรนดใ์นกำรคน้หำ ไม่ว่ำจะช่องทำง  
Twitter TikTok Facebook Google IG YouTube

กลยทุธก์ำรสง่ออกวฒันธรรมผำ่นสือ่สมยัใหม ่นบัเป็นชอ่งทำงท่ีตอ้งคดิใหเ้ก่ง ท�ำใหไ้ว และใช ้Soft Power 
ท่ีทรงอิทธิพลพรอ้มดว้ยคณุ์ภำพ ถูึงจะต่อยอดไปสู่สิ่งต่ำงๆ ตำมไปได ้ ท่ีผ่ำนมำมีกำรส่งออกภำพยนตร ์
และซีึ้รสีผ์่ำนสตรมีม่ิงตำ่งประเทศ ตวัอย่ำงเช่น แพลตฟอรม์ OTT เจำ้ใหญ่อย่ำง Netflix ท่ีมีฐำนสมำชิก 
ทั่วโลก 214 ลำ้นบญัชี iQiyi ท่ีมีฐำนสมำชิกรำว 100 ลำ้นบญัชี Viu ท่ีมีฐำนสมำชิกแข็งแรงในเอเชียรำว
 58.6 ลำ้นบญัชี ซึ้ึง่คอนเทนตจ์ำกหลำยประเทศทั่วโลกไดก้ระแสตอบรบัเป็นอยำ่งดีและมีผูต้ดิตำมชดัเจน  
ดว้ยขอ้ดีของแพลตฟอรม์สตรมีม่ิงท่ีไมมี่กองเซึ้นเซึ้อร ์จงึชว่ยขยำยขอบเขตกำรสื่อสำรเรือ่งรำวไดโ้ดยไมต่ดิ
อยูใ่นกรอบบงัคบัใดๆ

เป็นผู้ผลิตคอนเทนต์โดยใช ้
กำรเลำ่เรือ่งจำกหลำยประเทศทั่วโลก 
ใช้เป็นฐำนในกำรผลิตเพ่ือสร้ำง
ควำมแข็งแกร่งในกำรก้ำวเขำ้มำ 
สรำ้งวฒันธรรมใหม่ๆ  ในกำรดหูนงั
และซีึ้รสีผ์ำ่นโทรทศัน์

มีกำรวิเครำะหก์ลยทุธก์ำรสรำ้ง
แบรนดส์ �ำหรบัประเทศตำ่งๆ เพ่ือให ้
คอนเทนตจ์ำกจีนครองใจผูใ้ชง้ำน  
ขณ์ะเดียวกันก็ใช้เทคโนโลยีใน 
กำรแปลเป็นภำษำต่ำงๆ ไดอ้ย่ำง 
รวดเร็ว ลดอุปสรรคด้ำนก�ำแพง
ภำษำ นอกจำกนี้ยังร่วมมือกับ 
ผู้สร ้ำงคอนเทนต์ในเอเ ชียเ พ่ือ 
สรำ้งฐำนผูช้มในทอ้งถ่ิูนตำ่งๆ

เป็นแพลตฟอรม์ OTT เจำ้แรกๆ  
ในเอเชียท่ีช่วงหลำยปีใหห้ลังเริ่ม
สรำ้งสรรคอ์อริจินัลคอนเทนตข์อง 
ตวัเอง ดว้ยกำรรว่มมือกบัผูส้รำ้งสรรค ์
คอนเทนตร์ะดบัคณุ์ภำพโดยขยำย
ขอบเขตคอนเทนตไ์ปสูท่กุกลุม่คนด ู
นบัวำ่ฉีกจำกแนวทำงของ Viu ท่ีเนน้
ซีึ้รสีโ์รแมนตกิคอเมดีมำโดยตลอด

Netflix iQiyi Viu



NEXT

The Next : 
อนาคตของการสง่ออก 
Soft Power 
ด้านวัฒนธรรม

มิติทำงกำรสื่อสำรผ่ำนเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล 
ท่ีเช่ือมโยงโลกทัง้ใบเขำ้ไวด้ว้ยกนั เรำตำ่งเป็นพลเมือง
ทำงดำ้นกำยภำพกบัประเทศใดประเทศหนึง่ แตใ่นดำ้น 
ของ Soft Power เรำเป็นพลเมืองของโลก สำมำรถู
บริโภคและเข้ำถูึงคอนเทนตไ์ด้จำกทุกทิศทำงจำก 
แหลง่ท่ีมำ

นำ่สนใจวำ่แตล่ะประเทศวำงแผนในกำรใชเ้ทคโนโลยี
เพ่ือผลกัดนั Soft Power อยำ่งไรบำ้ง

ลงทุนใหก้ับสำธำรณ์ูปโภคขัน้พืน้ฐำนต่ำงๆ รวม
ถูึงกำรคำ้ในประเทศ ระหวำ่งประเทศ ดว้ยกำรบรหิำร
ประเทศของพรรคคอมมิวนิสต ์ ท�ำใหก้ำรลงทนุเกิดขึน้
อย่ำงรวดเร็ว บุคลำกรดำ้นเทคโนโลยีมีกำรพัฒนำ 
แอปพลิเคชันและออกกฎหมำยบังคับใช้ จนท�ำให ้
มีส่วนแบ่งในตลำดจ�ำนวนไม่น้อย และย่ิงนับวัน 
ย่ิงเพ่ิมขึน้เรือ่ยๆ ทัง้กำรสรำ้งเมืองเพ่ือใชใ้นกำรถู่ำยท�ำ
ภำพยนตร ์ อตุสำหกรรมแฟชั่น วงกำรดนตรท่ีีย่ิงใหญ่  
โดยเฉพำะในชว่งเวลำ 10 ปีท่ีผำ่นมำจีนพลกิโฉมหนำ้ 
จำกประเทศก�ำลังพัฒนำกลำยเป็นประเทศท่ีทรง
อิทธิพลของโลก 

 กำรสนบัสนนุ Soft Power ของภำครฐัตำมแผน  
The China Dream เกิดขึน้ในปี 2012 เพ่ือใหเ้กิดภำพจ�ำ 
ใหมเ่ก่ียวกบัจีน 

 แผนพัฒนำแบ่งออกเป็นหลำยส่วน แต่ท่ี 
นำ่สนใจคือ กำรประกำศแผน The Digital Silk Road  
ในปี 2015 ในกำรพฒันำระบบโทรคมนำคมแหง่อนำคต  
โครงสรำ้งพืน้ฐำนสำยไฟเบอรอ์อพตกิ ระบบน�ำทำงดว้ย
ดำวเทียม ระบบ AI ปัญญำประดิษฐ์ และควอนตมั 
คอมพิวเตอร ์ อีคอมเมิรซ์ึ้ระหว่ำงประเทศผ่ำนเขต 
กำรคำ้เสรเีพ่ือสรำ้งกำรลงทนุจำกในและนอกประเทศ 
สนธิสัญญำพหุภำคี พัฒนำมำตรฐำนโทรคมนำคม
ระดบัสำกล

 จำกแผนพฒันำฯ ท�ำใหเ้กิดบริษัทเทคโนโลยี
จ�ำนวนมำกมำยเพ่ือพัฒนำและสรำ้งควำมทันสมัย
ใหส้ �ำเร็จ ไม่ว่ำจะเป็น Huawei Tencent Alibaba  
Xiaomi iQiyi JD Haier หรือแอปพลิเคชัน TikTok  
ท่ีสั่นสะเทือนโซึ้เชียลมีเดียทั่วโลกอยำ่งรวดเรว็

จีน 
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ในชว่งปีนีไ้ดเ้หน็กำรเปลีย่นแปลงท่ีชดัเจนมำกย่ิงขึน้ 
หลงัจำกแผนนโยบำยผลกัดนั Soft Power มำตลอด
หลำยปี ถูงึเวลำนีเ้ม่ือเพลง K-POP ซีึ้รสีเ์กำหลี นกัแสดง
เกำหลีกลำยเป็นควำมนิยมรว่มสมยั เรำก็ไดเ้หน็บรษัิท
ในอุตสำหกรรมบันเทิงเกำหลีเริ่มเปิดตัวเทคโนโลยี 
ท่ีนำ่สนใจ ไมว่ำ่จะเป็น 

ผูม้ำก่อนกำลในกำรสง่ออกวฒันธรรม จนถูงึปัจจบุนั 
นอกจำกมงังะหรอืกำรต์นูญ่ีปุ่ น คำแรกเตอร ์เกม ดนตร ี
J-Pop ภำพยนตร ์ซีึ้รสี ์รำยกำรวำไรตี ้ตำ่งเป็นวฒันธรรม
ญ่ีปุ่ นท่ีขยำยวงกวำ้ง และผูค้นจ�ำนวนมำกมำยท่ีเตบิโต
มำในวฒันธรรมเหลำ่นี ้

เกาหลีญี่ปุ่น 

 Tving ซึ้ึ่งเป็นกำรร่วมมือระหว่ำง CJ E&M 
Naver และ JTBC ในกำรสรำ้งแพลตฟอรม์สตรีมม่ิง
ส�ำหรบัซีึ้รสี ์วำไรตีส้ญัชำตเิกำหลี  

 ตลำดเกมออนไลนข์องเกำหลีนบัว่ำใหญ่เป็น
อนัดบั 4 ของโลก มลูคำ่ 16.6 พนัลำ้นเหรยีญสหรฐั

 Zepeto แพลตฟอรม์เมตำเวริส์ของ Naver ไดร้บั 
ควำมนิยมจำกผูใ้ชง้ำนมำกกว่ำ 200 ลำ้นคนทั่วโลก 
กลำยเป็นแพลตฟอรม์ในกำรสื่อสำร ชอปปิง โดยมี
แบรนดด์งัเขำ้ไปเปิดรำ้นเสมือน ไมว่ำ่จะเป็น Nike Gucci 
Ralph Lauren ส�ำหรบัวงกำรดนตรี ในปี 2020 YG  
Entertainment และ Big Hit Entertainment ไดป้ระกำศ
ลงทนุใน Zepeto เป็นมลูคำ่ 10.4 ลำ้นเหรยีญสหรฐั

 วฒันธรรม MAG (Manga, Anime, Games) 
ท่ีเป็นเสำหลกักำรสง่ออกของญ่ีปุ่ นตำมนโยบำย Cool 
Japan ของภำครฐัตัง้แตปี่ 2010  

 ในยุคดิจิทลัญ่ีปุ่ นเลือกใช้เทคโนโลยีผนวก
เข้ำกับวัฒนธรรมท่ีแข็งแกร่งอย่ำงเกม โดยเฉพำะ  
Pokemon Go ท่ีเป็นกำรสง่ออก Soft Power ใน
ระดบัปรำกฏิกำรณ์ ์ จำกเกมบอยนินเทนโดในปี 1996  
Pokemon กลับมำในยุคดิจิทลัดว้ยกำรพัฒนำเป็น 
เกมเสมือนจรงิท่ีฮิตไปทั่วโลก

 Tokyo 2020 มหกรรมกีฬำโอลิมปิกนับเป็น 
ชว่งเวลำท่ีญ่ีปุ่นตัง้ควำมหวงัไวส้งูในกำรสง่ออกวฒันธรรม
ไปพรอ้มๆ กบักำรเป็นเจำ้ภำพกำรแขง่ขนักีฬำท่ีย่ิงใหญ่
ท่ีสดุในโลก ท่ีเห็นชดัเจนท่ีสดุคือกำรน�ำเพลงประกอบ
เกมมำรวมอยู่ในเพลงพิธีเปิดโอลิมปิก เช่น Dragon 
Quest Final Fantasy รวมทัง้กำรท่ีนำยกรฐัมนตร ี
ญ่ีปุ่น Shinzo Abe แตง่ตวัเป็น Super Mario ในพิธีเปิด

 วฒันธรรมอำหำร คือปัจจัยส�ำคญัท่ีสง่เสริม  
Soft Power โดยเฉพำะในโตเกียวก็มีร ้ำนท่ีได้รับ 
มิชลินสตำร ์ 3 ดำว จ�ำนวนมำกถูึง 226 รำ้น ทัง้ยงัมี 
กำรพฒันำเทคโนโลยีเพ่ือตอบโจทยล์กูคำ้มำกย่ิงขึน้  
เช่น รำ้นซึู้ชิท่ีใชร้ะบบคอมพิวเตอรใ์นกำรรบัออเดอร ์ 
ท�ำอำหำร และสง่ผ่ำนสำยพำนไดส้ดใหม่โดยไม่ตอ้ง 
ท�ำเกินควำมจ�ำเป็นบนสำยพำนอยำ่งแตก่่อน

ถูึงวันนี ้ Soft Power ด้ำนวัฒนธรรมกลำยเป็น 
กำรสรำ้งภำพลกัษณ์ใ์หก้บัประเทศ รวมทัง้สรำ้งรำยได ้
ใหไ้หลเวียนในระบบเศรษฐกิจอยำ่งมหำศำล 

ที่่�มา
- www.middlebury.edu/institute/sites/www.middlebury.edu.institute/
files/2021-03/MIIS_ITED-working-paper-series_China-soft-power-digital-
trade_reshaping-global-image-through-digital-media-entertainment_012021.
pdf?fv=Xcskc8_K 
- www.thediplomat.com/2021/11/south-koreas-approach-to-the-metaverse
- www.fairobserver.com/culture/franthiesco-ballerini-soft-power-tokyo-olym-
pics-japan-covid-19-news-47721/#:~:text=In%201964%2C%20Tokyo%20
became%20the,protest%20against%20holding%20the%20event.
- www.moderndiplomacy.eu/2020/10/31/japan-the-titan-of-soft-power
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So f t  Power  ไม่ ได้เ ป็น เ พียงกำรแผ่ขยำย 
“พลงัอ�ำนำจ” ด้วยวิธีท่ีอ่อนโยนนุ่มนวลเพ่ือให้ได้
มำซึ้ึ่ง อิทธิพลท่ีแผ่ออกไปยังสังคมอ่ืนๆ ในทำง 
เศรษฐกิจสงัคม และวฒันธรรมเท่ำนัน้ แต่กำรสรำ้ง  
Soft Power ขึน้มำ เป็นเรือ่งท่ีตอ้งหวนกลบัไปหำพืน้ฐำน 
ทำงวัฒนธรรมสังคมตน้ทำงโดยตรง Soft Power  
ไม่เหมือนอ�ำนำจรฐั แต่กำรสรำ้งสรรค ์ Soft Power 
สว่นใหญ่มีท่ีมำจำกคนตวัเลก็ๆ ในสงัคมท่ีรุม่รวยทำง
วัฒนธรรม เขม้แข็งในทำงเศรษฐกิจ และรว่มมือกนั
สรำ้งสรรคส์ิง่เลก็ๆ บนฐำนของควำมรูร้ว่ม จำกนัน้จึง
คอ่ยๆ ลองผิดลองถูกู แลว้น�ำเสนอสิ่งเหลำ่นัน้ออกมำ 
ทีละระดับ จำกสังคมรอบตัว หมู่บ้ำน ท้องถ่ิูน 
จนกระทั่งไปถูงึระดบัชำตแิละนำนำชำตใินท่ีสดุ

โดยทั่วไปเรำจะเห็นว่ำ Soft Power วำงตัวอยู ่
บนเศรษฐกิจสร้ำงสรรค์ คือสังคมนั้นๆ ต้องมี 
ควำมสรำ้งสรรคแ์ละมีควำมรูใ้นเชิงประวตัศิำสตรแ์ละ
วัฒนธรรมของตนเองมำกพอจึงจะใชท้ัง้สองเรื่องนี ้
เพ่ือย้อนกลับไปหำรำกทำงวัฒนธรรมของตัวเอง  
แล้วเ พ่ือน�ำสิ่ ง เหล่ำนี ้ออกมำสร้ำงสรรค์ใหม่ให ้
กลำยเป็นสิ่งท่ีดงึดดูใจคนในยคุสมยัท่ีเปลี่ยนผนัไป

เศรษฐกิจสรำ้งสรรคน์ัน้เก่ียวพันกับผูส้รำ้งสรรค์
รำยเลก็รำยนอ้ยจ�ำนวนมำก รฐัควรมีหนำ้ท่ีสรำ้งระบบ
จัดกำรและดูแลผู้สรำ้งสรรคเ์หล่ำนีใ้ห้มีมำตรฐำน 
ควำมเป็นอยู ่เขำ้ใจถูงึรำกทำงวฒันธรรมและประวตัศิำสตร ์

Soft Power ที่ "ยิ�งใหญ่"
สร้างได้จาก "หน่วยเล็กๆ" ในสังคม

ตัวอย่ำงจำกเวลส์และเกำหลีแสดงให้เห็นว่ำ 
กำรสรำ้ง Soft Power เป็นเรื่องท่ีท�ำได ้ โดยรฐับำล 
มียทุธศำสตรแ์ละนโยบำยในกำรสรำ้งสภำพแวดลอ้ม
ทำงควำมรูแ้ละควำมสรำ้งสรรคท่ี์เหมำะสม โดยมุง่เนน้ 
ไปยงัผูส้รำ้ง Soft Power ท่ีรำกฐำน ไดแ้ก่คนทั่วไป 
นั่นเอง

รวมทั้งมีควำมรูเ้ท่ำทันควำมเปลี่ยนแปลงของโลก 
เพ่ือจะไดน้�ำควำมรูเ้หลำ่นีม้ำสรำ้งสรรคอ์ยำ่งตอ่เน่ือง

ในเวลส์ของสหรำชอำณ์ำจักรมีโครงกำรสรำ้ง 
Soft Power ท่ีเรียกว่ำ Creative Wales โครงกำรนี ้
มุ่ ง เน้นไปยังกำรสร้ำงสวัสดิกำรสังคม (Social  
Welfare) หรอืควำมอยู่ดีกินดีใหค้น เพรำะเล็งเห็นว่ำ 
ควำมอยู่ดีกินดีนัน้เก่ียวพันโดยตรงกับ “นวตักรรม” 
(Innovation) ท่ีจะไปสรำ้งกำรเตบิโตทำงเศรษฐกิจ

หลงัวิกฤตตม้ย�ำกุง้ท่ีสง่ผลกระทบไปทั่วโลกเกำหลี
ซึ้ึ่งได้รับผลกระทบด้วยได้เปลี่ยนแปลงโครงสรำ้ง
สังคมโดยมุ่งหน้ำสู่เศรษฐกิจควำมรู ้อย่ำงจริงจัง  
มีแผนกำรสรำ้งประเทศแบบใหม่ โดยมีทัง้กำรปฏิิรูป
ภำคกำรเงิน รัฐ เอกชน และอ่ืนๆ หลำยเรื่อง แต ่
เรือ่งท่ีเป็นฐำนส�ำคญัของกำรเปลี่ยนแปลงสูเ่ศรษฐกิจ
ควำมรู ้เพ่ือน�ำไปเป็นฐำนของกำรสร้ำงสรรค์ คือ 
กำรขยำยควำมปลอดภยัทำงสงัคม (Social Safety Net)  
เพ่ือใหค้นรูส้กึมั่นคงปลอดภยัในชีวิตควำมเป็นอยู่
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Earth Appreciation : การเรียนรู้ในพัื้นที่ส่วันเบญจกิติ

KNOWLEDGE IN 
THE PARK SERIES 1

OKMD ร่วัมกับ The Cloud ขอัเชีิญชีวันทุกท่านมาใชี้เวัลาท่ามกลางธรรมชีาติ 
กับกิจกรรมพัิเศึษที่จะจัดขึ้นในส่วันเบญจกิติ ทั้ง 5 ครั้ง

เพัราะชีีวัิตคือัการเรียนรู้ และโลกคือัห้อังเรียนขอังเรา

ครั้งที่ 1 ECOSYSTEM
เรียนรู้จาก : ระบบนิเวัศึพัื้นที่ชีุ่มน้ำา   วัันที่ : 28 พั.ค. 2565   รับผู้เข้าร่วัม : 30 คน

รายละเอัียด : เรียนรู้ลักษณะและควัามส่ำาคัญขอังพัื้นที่ชีุ่มน้ำาที่มีต่อัเมือัง
และการอัอักแบบส่วันส่าธารณะด้วัยแนวัคิดพัื้นที่ชีุ่มน้ำา 

ครั้งที่ 2 FLORA
เรียนรู้จาก : พัืชี   วัันที่ : 11 มิ.ย. 2565   รับผู้เข้าร่วัม : 30 คน
รายละเอัียด : ทำาควัามรู้จักพัืชีและบทบาทขอังพัืชีในพัื้นที่ชีุ่มน้ำา

และเรียนรู้เรื่อังพัันธุ์ ไม้ท้อังถิ่นที่ราบลุ่มภาคกลาง 350 ชีนิดที่ส่ถาปีนิกเลือักใชี้

ครั้งที่ 3 FAUNA
เรียนรู้จาก : ส่ัตวั์   วัันที่ : 25 มิ.ย. 2565   รับผู้เข้าร่วัม : 30 คน

รายละเอัียด : เรียนรู้บทบาทและควัามส่ำาคัญขอังส่วันส่าธารณะในฐานะขอังที่อัยู่และแหล่งอัาหารขอังส่ัตวั์ในเมือัง
ผ่านการตามหานก แมลง ส่ัตวั์เลื้อัยคลาน ส่ัตวั์ครึ่งบกครึ่งน้ำา และส่ัตวั์น้ำา

ครั้งที่ 4 NIGHT
เรียนรู้จาก : ธรรมชีาติในยามค่ำาคืน   วัันที่ : 9 ก.ค. 2565   รับผู้เข้าร่วัม : 30 คน

รายละเอัียด : เรียนรู้การทำางานขอังระบบนิเวัศึในยามค่ำาคืนผ่านส่ิ่งมีชีีวัิตชีนิดต่างๆ ที่ปีรากฏตัวัในยามค่ำาคืน
เชี่น แมงมุม เพัื่อัให้เข้าใจการอัอักมาใชี้ปีระโยชีน์จากธรรมชีาติตอันกลางคืน 

รวัมไปีถึงเรียนรู้เรื่อังเมือังกับปีัญหามลภาวัะทางแส่ง

ครั้งที่ 5 MICROORGANISM
เรียนรู้จาก : ไลเคน (Lichen)   วัันที่ : 23 ก.ค. 2565   รับผู้เข้าร่วัม : 30 คน

รายละเอัียด : ทีมวัิทยากรจะชีวันทำากิจกรรมนักส่ืบส่ายลมเพัื่อัส่ำารวัจหาไลเคนในส่วัน ซิึ่งไลเคนเปี็นส่ิ่งที่แส่ดง
ให้เห็นถึงคุณภาพัในเมือังบริเวัณที่มีพัื้นที่ส่ีเขียวัวั่าดีกวั่าอัากาศึด้านนอักแค่ไหน

ศึึกษาข้อัมูลเพัิ่มเติมเเละส่มัครเข้าร่วัมกิจกรรมได้ที่
ส่ำานักงานบริหารและพััฒนาอังค์ควัามรู้ (OKMD)       OKMD และ www.okmd.or.th


