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ทำำ�ความรู้้�จัก
ั
ความหมายที่่แ
� ท้้จริิงของ
Soft Power

5 อาวุธทางวัฒนธรรม
ขยายอำำ�นาจ Soft Power

ส่่งเสริิม Soft Power
ผ่่านการส่่งออกการศึึกษา
และวััฒนธรรม
ของประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลก

เจาะลึึกกลยุุทธ์ก
์ ารขัับเคลื่่อ� น
ของ 5 ประเทศที่่โ� ดดเด่่น
ด้้าน Soft Power

เสน่หที่
์ มากกว่า
การปรุงอาหาร จาก
ครัวบ้านบ้านสู่ จานระดับโลก

A-Z Thailand
Soft Power

สร้างสรรค์
Soft Power
บนความรู้

กิจกรรมเชิงความรู้ในพื้นที่
สวนสาธารณะเมือง
Knowledge in the Park

เที่ยวตามรอยละคร
และหนัง หนทาง
สร้างรายได้ชุมชน

พลังสร้างสรรค์ของมนุษย์
จุดก�ำเนิด Soft Power

สื่อ : เครื่องมือส�ำคัญ
ในการเผยแพร่
Soft Power ยุุคดิิจิทั
ิ ลั

Soft Power ที่ยิ่งใหญ่
สร้างได้จากหน่วยเล็กๆ
ในสั งคม

ช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมาคำำ�ว่่า Soft Power ถููกหยิิบยกขึ้้�นมาพููดถึึงอยู่่�
บ่่อยครั้้�ง โดยเฉพาะในช่่วงที่่�มีีคนดัังออกไปเผยแพร่่วัฒ
ั นธรรมของไทย
ในระดัับนานาชาติิ จนทำำ�ให้้คนส่่วนใหญ่่ มัักเข้้าใจว่่า Soft Power
มีีความหมายในมิิติิทางวััฒนธรรมเท่่านั้้�น หากแต่่ความหมายที่่�แท้้จริิง
ของคำำ�คำำ�นี้้� มีีความลึึกซึ้้�งกว่่านั้้�น ทั้้�งในแง่่การเมืืองและความสััมพัันธ์์
ระหว่่างประเทศ โดยมีีวัฒ
ั นธรรมเป็็ นตััวขัับเคลื่่�อน
ตั้้�งแต่่หลัังยุุคสงครามเย็็น หลายๆ ประเทศเร่่งผลัักดััน Soft Power
ของตััวเองอย่่างเข้้มข้้นผ่่านกลไกต่่างๆ เพราะ Soft Power เป็็ นสิ่่�งที่่�
ทำำ�ให้้เกิิดความชื่่�นชมและความน่่าเชื่่�อถืือในระดัับนานาชาติิ นอกจาก
ผลประโยชน์์ทางการเมืืองระหว่่างประเทศแล้้ว ยัังส่่งผลต่่อเศรษฐกิิจ
ในหลายๆ ด้้านทั้้�งการลงทุุนจากต่่างประเทศ การท่่องเที่่�ยว การส่่งออก
สิินค้้าและบริิการ
หากแต่่การจะเกิิด Soft Power ที่่�นำำ�ไปสู่่�มููลค่่าทางเศรษฐกิิจนั้้�น
จะเกิิดขึ้้�นไม่่ได้้เลยหากขาดความคิิดสร้้างสรรค์์ในรูู ปแบบ Creative
Economy ที่่�เชื่่�อมโยงกัั บ การสร้้า งความรู้้�เ พื่่�อใช้้ต่่ อ ยอดจนเกิิ ด
การประยุุกต์์จุดุ เด่่นต่่างๆ ของประเทศให้้เกิิดเป็็ นพลัังในระดัับนานาชาติิ
The Knowledge ฉบัับนี้้�จะพาไปทำำ�ความเข้้าใจความหมายที่่�แท้้จริิง
ของคำำ�ว่่า Soft Power และกลยุุทธ์์ของประเทศชั้้�นนำำ�ในการผลัักดััน
Soft Power ของตััวเองให้้เป็็ นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล รวมทั้้�งการที่่�จะ
สร้้าง Soft Power ให้้เกิิดขึ้้�นได้้ในสัังคม โดยต้้องเสริิมสร้้างการเรีียนรู้้�
ตั้้�งแต่่หน่่วยเล็็กๆ เพื่่�อนำำ�ไปต่่อยอดให้้เกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์ โดยต้้อง
อาศััยกลไกในทุุกภาคส่่วนให้้เกิิดเป็็ นพลัังโน้้มน้้าวใจคนทั้้�งโลก
และถ้้าหากผลัักดัันได้้สำำ�เร็็จก็็ เชื่่�อแน่่ว่่า Soft Power ของไทย
จะทรงพลัังไม่่แพ้้ชาติิใดในโลกเลยทีีเดีียว
OKMD Team

Office of Knowledge Management and Development
ที่ปรึกษา
ดร.อธิปัตย์ บ�ำรุง
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้
บรรณาธิการบริหาร
ดร.อภิชาติ ประเสริฐ
รองผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้
บรรณาธิการ
นายโตมร ศุขปรีชา
ผูอ้ ำ� นวยการส�ำนักยุทธศาสตร์และนวัตกรรมการเรียนรู ้

ฝายศิ
่ ลปกรรมและภาพถ่าย
บริษัท โคคูน แอนด์ โค จำ�กัด
32 ซอยโชคชัย 4 ซอย 84 ถนนโชคชัย 4 แขวงลาดพร้าว
เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ 0 2116 9959 และ 087 718 7324
จัดท�ำโดย
ส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การมหาชน)
69 อาคารวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยมหิดล
ชั้้�น 18-19 ถนนวิิภาวดีีรังั สิิต แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุุงเทพมหานคร 10400
โทรศััพท์์ 0 2105 6500 โทรสาร 0 2105 6556
อีเมล theknowledge@okmd.or.th
เว็บไซต์ www.okmd.or.th

ผู้้�สนใจรัับนิิตยสารโปรดติิดต่่อ 0 2105 6520 หรืือดาวน์์โหลดที่่เ� ว็็บไซต์์ www.okmd.or.th/knowledge/okmd-magazine

อนุญาตให้ใช้ได้ตามสัญญาอนุญาตครีเอทีฟคอมมอนส์
แสดงที่มา-ไม่ใช้เพื่อการค้า-อนุญาตแบบเดียวกัน 3.0
ประเทศไทย
จัดท�ำขึน้ ภายใต้โครงการเผยแพร่กิจกรรมองค์ความรู ้
โดยส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู ้ (องค์การ
มหาชน) เพื่อสร้างแรงบันดาลใจในการน�ำองค์ความรู ้
มาผสมผสานกับความคิดสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ดา้ น
การเรียนรู ้ ต่อยอดธุรกิจ เพิม่ มูลค่าเศรษฐกิจของประเทศ
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ทำำ�ความรู้้�จััก
ความหมายที่่�แท้้จริิงของ
SOFT POWER
เราอาจจะรู้้�จัักคำำ�ว่่า Soft Power ผ่่านมิิติทิ างวััฒนธรรม แต่่ความหมาย
ที่่�แท้้จริิงของ Soft Power เป็็ นสิ่่�งที่่�ลึึกซึ้้�งกว่่านั้้�น โดยเป็็ นความสามารถ
ในการโน้้มน้้าวและสร้้างแรงจููงใจให้้คล้้อยตาม อย่่างที่่�มีีประสิิทธิิภาพ
และยั่่�งยืืน ทั้้�งในด้้านการเมืือง เศรษฐกิิจ และสร้้างภาพลัักษณ์์ที่่�ดีี
ให้้กับั ประเทศ The Knowledge จะพาไปทำำ�ความรู้้�จััก Soft Power ที่่�
หลายประเทศกำำ�ลัังผลัักดัันกัันอย่่างเข้้มข้้น

SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text

ความหมายที่แท้จริงของ Soft Power
Joseph Nye ศาสตราจารย์ดา้ นรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัย Harvard น�ำเสนอแนวคิด Soft Power
ในปลายทศวรรษที่ 1980 ได้ให้คำ� นิยมของ Soft Power ว่าคือความสามารถในการมีอิทธิพลเหนือพฤติกรรม
ของผูอ้ ่ืน เพื่อให้คดิ และท�ำในสิ่งที่เราต้องการ
Cambridge Dictionary ได้ให้คำ� นิยามของ Soft Power ว่าเป็ นการใช้วฒ
ั นธรรมและอิทธิพลทางเศรษฐกิจของ
ประเทศใดประเทศหนึง่ เพือ่ โน้มน้าวใจให้ประเทศอืน่ ๆ ท�ำในสิง่ ใดสิง่ หนึง่ โดยปราศจากการใช้กำ� ลังทางการทหาร
ซึง่ ตรงกันข้ามกับ Hard Power ที่เน้นการใช้กำ� ลังทางการทหาร
Collins English Dictionary ได้้ให้้คำำ�นิิยามของ Soft Power ว่่าเป็็ นความสามารถในการบรรลุุเปาหมายใด
้
้
เปาหมายหนึ่่�
ง โดยการใช้้การทููตและการโน้้มน้้าวใจ มากกว่่าจะเป็็ นการใช้้กำำ�ลังั
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เปรียบเทียบ Soft Power ระหว่างประเทศต่างๆ ในโลก
หลายประเทศพยายามที่่�จะพััฒนา Soft Power ของตััวเองให้้มีคี วามเข้้มแข็็ง ผ่่าน (1) การทููตสาธารณะ (Public
Diplomacy) เพื่่�อสร้้างความน่่าเชื่่�อถืื อและการยอมรัับ โดยการพััฒนาความสััมพัันธ์์และความเข้้าใจอัันดีี
ระหว่่างรััฐกัับประชาชนของประเทศต่่างๆ (2) การทููตทางวััฒนธรรม (Cultural Diplomacy) โดยการแลกเปลี่่�ยน
เรีียนรู้้�ทางวััฒนธรรมเพื่่�อสร้้างความสััมพัันธ์์อันั ดีีระหว่่างประชาชน (3) การเผยแพร่่ข้อ้ มููล ข่่าวสาร และความรู้้�สู่่�
สาธารณะ (Publicity) เเละ (4) การโฆษณาชวนเชื่่�อ (Propaganda) ให้้ประชาชนคิิดและปฏิิบัติั ไิ ปในทิิศทางที่่�รััฐ
ต้องการ
ความสำำ�เร็็จของ Soft Power นั้้�นขึ้้�นอยู่่�กัับชื่่�อเสีียงของตััวแสดงในชุุมชนระหว่่างประเทศ ตลอดจน
การไหลเวีียนของข้้อมููลข่่าวสารระหว่่างตััวแสดงบนเวทีีโลก Soft Power จึึงมีีความสััมพัันธ์์ยิ่่�งกัับโลกาภิิวัตั น์์
โดยมีีวัฒ
ั นธรรมป๊๊อป (Pop Culture) และสื่่�อสารมวลชนเป็็ นปัั จจััยกระตุ้้�นที่่�สำำ�คััญ
The Soft Power 30 จััดอัันดัับ Soft Power ของประเทศต่่างๆ โดยใช้้การพิิจารณาตััวชี้้�วััด (Soft Power KPIs)
6 ตััว ได้้แก่่

Digital

Culture

Enterprise

Education

Engagement

Government

โครงสร้ า งพื ้ น ฐานด้ า นดิ จิ ทั ล
(Digital Infrastructure) และ
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินการทูต
ผ่านดิจิทลั (Digital Diplomacy)

ระดับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
การให้ทุน การศึ ก ษา และความ
น่ า ดึง ดูด ในสายตาของนัก ศึก ษา
ต่ า งประเทศ (International
Student Attractiveness)

10

การเข้าถึง (Global Reach) และ
ความสามารถในการดึ ง ดู ด ของ
วัฒนธรรม (Global Appeal) ทัง้
วัฒนธรรมสมัยนิยม (Pop Culture)
และวัฒนธรรมชัน้ สูง (High Culture)

ความน่าดึงดูดของโมเดลเศรษฐกิจ
ของประเทศ (Economic Model)
ความเป็ นมิตรทางธุรกิจ (Business
Friendliness) และความสามารถ
ใ น ก า ร ส ร้ า ง ส ร ร ค์ น วั ต ก ร ร ม
(Innovation Capability)

ความแข็็งแกร่่งในการสร้้างเครืือข่่าย ความมุง่ มั่นในการส่งเสริมเสรีภาพ
ทางการทููต (Diplomatic Network สิทธิมนุษยชน ประชาธิปไตย และ
Strength) และการมีี ส่่ ว นร่่ ว ม สถาบันทางการเมืองที่มีคณ
ุ ภาพ
ในระดับโลก (Global Engagement)

อันดับประเทศที่มี
Soft Power สูงสุด ปี 2019

1. ฝรั่งเศส

2. อังกฤษ

3. เยอรมนีี

4. สวีเดน

5. สหรัฐอเมริกา

6. สวิตเซอร์แลนด์

7. แคนาดา

8. ญี่ปุ่น

9. ออสเตรเลีย

10. เนเธอร์์แลนด์์

ที่่�มา : softpower30.com/wp-content/uploads/2019/10/The-Soft-Power-30-Report-2019-1.pdf
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สหรัฐอเมริกา
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อังกฤษ

เยอรมัน

จีน

สวิตเซอร์แลนด์

รัสเซีย
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ถอดรหัสความโดดเด่นของอังกฤษ

ฝรังเศส
แคนาดา
จากการจััดอัันดัับ The
Soft Power 30
และ
Brand Finance's Global Soft Power Index

Super Powers ของ Soft Power 10 อันดับ
Year on year comparison
2015

2016

2017

2018

UNITED KINGDOM

1

1

1

1

UNITED KINGDOM

GERMANY

2

2

2

2

FRANCE

UNITED STATES

3

3

3

3

GERMANY

FRANCE

4

4

4

4

UNITED STATES

CANADA

5

5

5

5

JAPAN

AUSTRALIA

6

6

6

6

CANADA

SWITZERLAND

7

7

7

7

SWITZERLAND

JAPAN

8

8

8

8

SWEDEN

SWEDEN

9

9

9

9

NETHERLANDS

NETHERLANDS

10

10

10

10

AUSTRALIA

การจััดอัันดัับของ The Soft Power 30 รายตััวชี้้�วััด ในปีี 2019
เปรีียบเทีียบระหว่่าง อัังกฤษ ฝรั่่�งเศส และสหรััฐอเมริิกา

อังกฤษ

ฝรั่งเศส

อเมริกา

ญีปุ่น

อิตาลี

The Knowledge

จากการจััดอัันดัับ The Soft Power 30 ในระหว่่างปีี 2015 - 2019 อัังกฤษได้้รับั การจััดอัันดัับอยู่่�ใน 5 อัันดัับแรก
ของโลกอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยเป็็ นอัันดัับ 1 ในปีี 2015 และ 2018 และเป็็ นอัันดัับ 2 ในปีี 2016 2017 และ 2019 และ
หากพิิจารณาตััวชี้้�วััด (Soft Power KPIs) ในการจััดอัันดัับของปีี 2019 (ซึ่่�งอัังกฤษเป็็ นอัันดัับ 2 รองจากฝรั่่�งเศส) จะพบว่่า
อัังกฤษมีีความโดดเด่่นที่่�สุุดในด้้านการศึึกษาและการพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ (Education : อัันดัับ 2) วััฒนธรรม
ที่่�สามารถดึึงดููดความสนใจของโลก (Culture : อัันดัับที่่� 2) การมีีส่่วนร่่วมกัับโลกและบทบาทในการพััฒนา
(Engagement : อััน ดัับ ที่่� 3) และโครงสร้้า งพื้้�น ฐานและประสิิ ท ธิิ ภ าพในการดำำ�เนิิ น การทููต ผ่่ า นดิิ จิิ ทััล
(Digital : อัันดัับที่่� 3) โดยหากมองในรายละเอีียดของตััวชี้้�วััดข้้างต้้นจะพบว่่า
• อัังกฤษถืือเป็็ นต้้นแบบของระบอบประชาธิิปไตย
• อัังกฤษมีีทรััพยากรบุุคคลที่่�มีีคุณ
ุ ภาพสููง มีีมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ที่่�เป็็ นที่่�ยอมรัับในระดัับโลก 		
และมีีพิิพิิธภััณฑ์์และแหล่่งเรีียนรู้้�ต่่างๆ ที่่�เป็็ นที่่�รู้้�จัักและเป็็ นต้้นแบบ
• อัังกฤษมีีการกีีฬาและศิิลปวััฒนธรรมที่่�มีีชื่่�อเสีียงเป็็ นที่่�รู้้�จัักของโลก
• อัังกฤษมีีระบบเศรษฐกิิจเสรีีที่่�มีีความแข็็งแกร่่งและเชื่่�อมโยงกัับประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลก
• อัังกฤษมีีความก้้าวหน้้าด้า้ นแนวคิิดเสรีีนิิยมและประเด็็นที่่�เป็็ นที่่�สนใจของโลก อาทิิ การเปลี่่�ยนแปลง
ของสภาพภููมิอิ ากาศโลกและการก่่อการร้้าย เป็็ นต้้น ซึ่่�งปัั จจััยที่่�กล่่าวมาข้้างต้้นล้้วนส่่งผลต่่อภาพลัักษณ์์
และมุุมมองที่่�ประเทศต่่างๆ มีีต่่ออัังกฤษในเชิิงบวก และทำำ�ให้้อัังกฤษมีีอิิทธิิ พลเหนืือความคิิดและ
พฤติิกรรมของประเทศต่่างๆ

การจัดอันดับของ Global Soft Power Index ในปี 2022
สหรัฐอเมริกา

อังกฤษ

เยอรมัน

จีน

ญีปุ่น

แคนาดา

สวิตเซอร์แลนด์

รัสเซีย

อิตาลี
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ฝรังเศส

หากพิิจารณา Global Soft Power Index ในปีี 2022
ที่่�จััดโดย Brand Finance จะพบว่่า อัังกฤษได้้รับั การจััดอัันดัับ
2015 ฐอเมริิกา เหนืื
2016
2017
เป็็นที่่� 2 รองจากสหรัั
อกว่่าเยอรมนีี และขยัั
บขึ้้�นมา
จากอัันดัับ 3 ในปีี 2021 โดยอัังกฤษสามารถฟื้้�นฟููความเชื่่�อมั่่�น
UNITED KINGDOM
1
1
จากสถานการณ์์1 Brexit และการระบาดของ
COVID-19
ได้้
อย่่างมีีประสิิทธิิ2ภาพ ส่่งผลบวกต่่
จ
GERMANY
2
2 อเสถีียรภาพทางเศรษฐกิิ
และการเมืือง การพััฒนาวััคซีีน Oxford-AstraZeneca ทำำ�ให้้
UNITED STATES
3
ชื่่�อเสีียงและอิิทธิิ3 พลของอัังกฤษที่่�มีี
ต่อ่ โลกเพิ่่�มสููงขึ้้�น เช่่3 นเดีียว
FRANCE
4 ฬา
4
กัับการเป็็ นต้้นแบบที่่�
โดดเด่่นทั้้�ง4ในด้้านวััฒนธรรม การกีี
การศึึกษา และสถาบัั
องที่่�ยัังคงเป็็น5 จุุดขาย
CANADA
5
5 นทางสัังคมและการเมืื
ของอััง กฤษ นอกเหนืื อ จากภาษาอััง กฤษที่่�เป็็ น สื่่�อกลาง
AUSTRALIA
6 ในการสื่่�อสาร จึึ6 งทำำ�ให้้
ซึ่่�งคนในโลกมีีค6 วามคุ้้�นเคยและใช้้
การยอมรัับเชื่่�อ7ถืือในอัังกฤษมีีสู7งู ส่่งผลให้้ Soft Power
SWITZERLAND
7 ของ
อัังJAPAN
กฤษมีีความแข็็
งแกร่่งเป็็ นอัันดัั8บต้้นๆ ของโลกมาโดยตลอด
8
8
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The Knowledge

ประเทศมหาอ�ำนาจ
ด้าน Soft Power ของโลก
สหรัฐอเมริกา
ถืือเป็็ นต้้นแบบประเทศที่่�มีีนโยบายเศรษฐกิิจแบบ
เสรีีนิิยมในด้้านการเมืืองโลก สหรััฐฯ ถืือเป็็ นผู้้�นำำ�และ
มีบทบาทส�ำคัญต่อความเป็นไปของโลก มีความโดดเด่น
ในด้้า นระบบการศึึก ษาและการพััฒ นาเทคโนโลยีี
สมััยใหม่่ โดยเฉพาะด้้านดิิจิิทัลั มีีมหาวิิทยาลััยที่่�มีี
ชื่่�อเสีียงจำำ�นวนมาก ส่่งผลให้้เกิิดนวััตกรรมและธุุรกิิจ
เทคโนโลยีี (Tech Business) ที่่�มีีมูลู ค่่ามหาศาล ทั้้�ง
Amazon Apple Microsoft Google Tesla และ
Facebook ในด้า นวั ฒ นธรรม ไม่ มี ใ ครไม่ รู ้จั ก
Hollywood และ Disney อาหารจานด่่วน (Fast Food)
และการกีี ฬา อาทิิ บาสเกตบอล อเมริิกัันฟุุตบอล
กอล์์ฟ เบสบอล และรถแข่่ง

ฝรั่งเศส
มีี บ ทบาทและความโดดเด่่ น ในด้้า นเศรษฐกิิ จ
และการเมืื อ งโลกมาอย่่ า งต่่ อ เนื่่�อง ด้้ ว ยระบบ
การปกครองที่่�ได้้รับั การยอมรัับเป็็ นต้้นแบบ ฝรั่่�งเศส
มีีส่่วนร่่วม (Engagement) กัับประเทศต่่างๆ และ
องค์์กรระดัับโลกผ่่านเครืือข่่ายทางการทููต (Diplomatic
Network) ที่่�กว้้า งขวาง นอกเหนืื อ จากการได้้รั ับ
ความเชื่่�อถืือและมีีอิิทธิิพลในด้้านศิิลปวััฒนธรรมแล้้ว
การทููตทางวััฒนธรรม (Cultural Diplomacy) ทำำ�ให้้
ฝรั่่�งเศสกลายเป็็ นผู้้�นำำ� ทั้้�งในด้้านศิิลปะ ความบัันเทิิง
อาหาร พิิพิธิ ภััณฑ์์และแหล่่งเรีียนรู้้� รวมถึึงด้้านการกีีฬา
นอกจากนี้้�การยอมรัับในสิินค้้าและแบรนด์์ของฝรั่่�งเศส
ก็็ถืือเป็็ นปัั จจััยสำำ�คััญต่่อ Soft Power ของฝรั่่� งเศส
นโยบาย France 2030 ให้้ความสำำ�คััญกัับการพััฒนาเทคโนโลยีีและนวััตกรรมเพื่่�อยกระดัับขีีดความสามารถ
ในการแข่่งขัันทางเศรษฐกิิจ รวมถึึงการแก้้ไขปัั ญหาต่่างๆ ที่่�อยู่่�ในความสนใจของโลก อาทิิ การลดการปล่่อย
ก๊๊าซคาร์์บอนไดออกไซด์์ (Decarbonization) การพััฒนาพลัังงานไฮโดรเจน การพััฒนาอาหารสุุขภาพ และ
การพััฒนาที่่�ยั่่�งยืืนในด้้านสื่่�อและการสื่่�อสาร (Media & Communications) ฝรั่่�งเศสสนัับสนุุนเสรีีภาพสื่่�อและ
การสร้้างสื่่�อที่่�เป็็ นมืืออาชีีพ ในด้้านการศึึกษาฝรั่่�งเศสเป็็ นหนึ่่�งในผู้้�นำำ�ความรู้้�ด้้านเทคโนโลยีีและนวััตกรรมของโลก
สามารถดึึงดููดธุุรกิิจเทคโนโลยีี (Tech Business) และนวััตกรรมจำำ�นวนมากให้้เข้้ามาประกอบธุุรกิิจในประเทศ

The Knowledge

เยอรมนี
ถืื อ เป็็ น ประเทศผู้้�นำำ�ของยุุโ รป ทั้้�งในด้้า นขนาด
ของเศรษฐกิิจและบทบาททางการเมืืองในการรัักษา
เสถีียรภาพของ EU จึึงทำำ�ให้้ได้้รับั ความเชื่่�อถืือ โดยเฉพาะ
ในด้้า นนโยบายการต่่ า งประเทศ เยอรมนีี มีี ร ะบบ
การศึึกษาที่่�มีีศักั ยภาพสููง ในด้้านเศรษฐกิิจ เยอรมนีี
มีีชื่่�อเสีียงในด้้านเทคโนโลยีีการผลิิตที่่�มีีความทัันสมััย
ทางวิศวกรรม และเป็ นผูน้ ำ� ในหลายอุตสาหกรรม อาทิ
การผลิตรถยนต์คุณภาพสูง เครื่องจักรกลที่ทนั สมัย
และเป็ นศูนย์กลางด้านเทคโนโลยีและดิจิทลั ของยุโรป
(European Tech and Digital Hub)

ญี่ปุ่น
ได้้รับั การจััดอัันดัับให้้อยู่่�ในอัันดัับ 1 ของทวีีปเอเชีีย
โดย The Soft Power 30 ในปีี 2019 มีีความโดดเด่่น
ในด้้านการทููตวััฒนธรรม (Cultural Diplomacy) และ
การมีี ส่่วนร่่วมในเวทีี โลก (Global Engagement)
ทั้้�งในด้้านการเมืือง เศรษฐกิิจ และการมีีส่่วนร่่วมใน
กิิจกรรมอื่่�นๆ ไม่่ว่า่ จะเป็็นด้้านการกีีฬา (Sport Diplomacy)
การประชุุม และนิิทรรศการในระดัับนานาชาติิ ญี่่�ปุ่่� น
เป็็ น หนึ่่�งในผู้้�นำำ�ทางเศรษฐกิิ จ ที่่�มีี บ ทบาทสำำ�คััญ ใน
การส่่งเสริิมการค้้าและการลงทุุนเสรีีของโลก มีีระบบ
การปกครองที่่�มีีความโปร่่งใสและมีีประสิิทธิิภาพ มีีระบบ
การศึึกษาที่่�มีีคุณ
ุ ภาพสููง ประชาชนมีีความเป็็ นมิิตร
มีี จิิ ต สาธารณะ และยอมรัั บ ความหลากหลาย
มีีศิลิ ปวััฒนธรรมที่่�มีีความงดงามและเอกลัักษณ์์เฉพาะตััว
ทั้้�งวััฒนธรรมดั้้�งเดิิม (High Culture) และวััฒนธรรม
สมััยนิิยม (Pop Culture) อาทิิ อาหารญี่่�ปุ่่�น การชงชาญี่่�ปุ่่�น
(Haiku) การจััดดอกไม้้ ภาพยนตร์์ ละครโนห์์ (Noh)
การ์์ตููนญี่่�ปุ่่� น (Anime) และการแต่่งกายเลีียนแบบ
(Cosplay)
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อาวุธทางวัฒนธรรม
ขยายอ�ำนาจ
SOFT POWER

Soft Power นอกจากจะสร้้างผลประโยชน์์ทางการเมืื องระหว่่างประเทศแล้้ว ยัังช่่วยพััฒนาเศรษฐกิิ จ
ทั้้�งในด้้า นการท่่ อ งเที่่�ยว การส่่ ง ออก และการลงทุุ น จากต่่ า งประเทศ โดยเรามััก จะใช้้วััฒ นธรรมเป็็ น
ตััวขัับเคลื่่�อนเพื่่�อส่่งเสริิมหรืือสร้้างความสััมพัันธ์์กับั ประเทศต่่างๆ เเละนี่่�คืือตััวอย่่าง 5 อาวุุธทางวััฒนธรรมที่่�
นานาประเทศมัักใช้้สร้้างความนิิยมให้้กับั ประเทศตน

5IVE

1

อุุตสาหกรรมบัันเทิิง

ปฏิิเสธไม่่ได้้ว่่าภาพยนตร์์อเมริิกันั มีีบทบาทโดดเด่่นที่่�สุุดในตลาดโลก
โดยตั้้�งแต่่หลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สอง แทบจะไม่่มีีประเทศใดไม่่ตกอยู่่�ภายใต้้
อำำ�นาจทางการค้้าและวััฒนธรรมของภาพยนตร์์อเมริิกันั โดยในภาพยนตร์์
แต่่ ล ะเรื่่� อ งได้้แ ฝงวััฒ นธรรมการกิิ น อยู่่�แบบอเมริิ กััน ไปจนถึึ ง ค่่ านิิ ย ม
แบบอเมริิ กัั น ที่่�ล้้ว นมีี อิิ ท ธิิ พ ลให้้ช นหลายชาติิ ทั่่� วโลกมีี ทััศ นคติิ แ บบ
Pro-American ไปโดยปริิยาย
ภาพยนตร์์เรื่่�อง Parasite จากเกาหลีีเป็็ นภาพยนตร์์ภาษาต่่างประเทศ
เรื่่�องแรกที่่�คว้้ารางวััลภาพยนตร์์ยอดเยี่่�ยมบนเวทีีออสการ์์ประจำำ�ปีี 2020
ไปครอง โดยรััฐบาลเกาหลีีใช้้เวลานานหลายทศวรรษในการวางกลยุุทธ์์
ด้้าน Soft Power ให้้กับั ประเทศ โดยการส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมภาพยนตร์์
อย่่างต่่อเนื่่�อง เช่่น ยกเว้้นภาษีีให้้แก่่อุตุ สาหกรรมภาพยนตร์์ตั้้�งเปาให้้
้ มีกี ารฉาย
ภาพยนตร์์ท้อ้ งถิ่่�นปีี ละ 140 วััน หรืือ 40% ของทั้้�งปีี นอกจากนี้้�ยัังอััดฉีีดเงิิน
สนัับสนุุนแก่่ผู้้�สร้้างภาพยนตร์์ เพื่่�อส่่งเสริิมวััฒนธรรมเกาหลีีให้้เป็็ นที่่�รู้้�จััก
ในต่่างประเทศ ปัั จจุุบันั เกาหลีีกลายเป็็ นประเทศผู้้�ส่่งออกภาพยนตร์์ชั้้�นนำำ�
ของโลกลำำ�ดัับที่่� 5 รองจากสหรััฐอเมริิกา จีีน ญี่่�ปุ่่�น และสหราชอาณาจัักร
ญี่่�ปุ่่� นเองก็็เริ่่�มเคลื่่�อนไหวด้้านการสร้้าง Soft Power ผ่่านการส่่งออก
วััฒนธรรม มาตั้้�งแต่่ ค.ศ. 1988 ผ่่านทั้้�งรายการทีีวีี แอนิิเมชััน หนัังสืือ
การ์์ตูนู เพลงป๊๊อป และไอดอลสู่่�ประเทศในเอเชีียและเอเชีียตะวัันออกเฉีียงใต้้
จนเริ่่�มติิดตลาดและกวาดความนิิยมจากนานาประเทศได้้มากขึ้้�นจากนโยบาย
Cool Japan ใน ค.ศ. 2002

2

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

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

การศึกษา

ปัั จจุุบันั ประเทศที่่�มีีระบบการศึึกษาเข้้มแข็็งที่่�สุุด 3 อัันดัับแรกจากผล
การสำำ�รวจ Global Soft Power Index 2021 โดย Brand Finance ได้้แก่่
แคนาดา อัังกฤษ และสวีีเดน ทำำ�ให้้ทั้้�งสามประเทศครองความเป็็ นจุุดหมาย
หลัักในการศึึกษาต่่อต่่างประเทศ เช่่นเดีียวกัับเยอรมนีีที่่�มีีความโดดเด่่น
ด้้านวิิทยาศาสตร์์และการศึึกษามาโดยตลอด ทั้้�งยัังชููนโยบายเรีียนฟรีี
โดยรััฐ บาลเยอรมััน เปิิ ด โอกาสให้้ทั้้�ง ประชากรในชาติิ แ ละคนต่่า งชาติิ
ได้้เข้้าถึงึ การศึึกษาคุุณภาพคัับกล่่องในราคาสบายกระเป๋๋า
เกาหลีีเป็็ นอีีกหนึ่่�งประเทศที่่�ใช้้ระบบการศึึกษาในการส่่งเสริิม Soft Power
เพื่่�อขัับ เคลื่่�อนการเติิบโตของประเทศ โดยรััฐบาลเกาหลีีได้้เร่่งส่่งเสริิม
การเรีียนรู้้�เกี่่�ยวกัับวััฒนธรรมและภาษาเกาหลีีผ่่านสถาบััน King Sejong
Institute (KSI) โดยพััฒ นาแพลตฟอร์์ม การเรีีย นรู้้�แ บบออนไลน์์เ พื่่�อ
เปิิ ดโอกาสให้้คนทั่่�วโลกเข้้าถึงึ ได้้โดยง่่าย ต่่อยอดความสำำ�เร็็จจากอุุตสาหกรรม
บันเทิงทีค่ รองใจผูค้ น ปัจจุบนั KSI มีสาขาทัง้ สิน้ 234 แห่งใน 82 ประเทศทั่วโลก
สำำ�หรัับมาตรฐานการศึึกษาในสหรััฐอเมริิกาและอัังกฤษนั้้�นยัังคงได้้รับั
ความนิิยมอย่่างยาวนาน โดยจำำ�นวนมหาวิิทยาลััยที่่�ตั้้�งอยู่่�ในอัังกฤษและ
สหรััฐอเมริิกามากกว่่าครึ่่�งมัักติิดอัันดัับมหาวิิทยาลััยยอดนิิยม 200 แห่่งทั่่�วโลก
เพราะทั้้�งสองประเทศมีี ห ลััก สููต รแม่่ แ บบที่่�มีี ม าตรฐานเป็็ น ที่่�ยอมรัับ
ในระดับสากลมายาวนาน ท�ำให้ทงั้ สหรัฐอเมริกาและอังกฤษยังครองความนิยม
ในฐานะจุดหมายในการไปศึกษาเล่าเรียนของผูค้ นจากทั่วทุกมุมโลกไว้
อย่างเหนียวแน่น
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ที่มา : www.the101.world/fast-food-1

4

อาหาร

อาหารเป็ นหนึ่งในเครื่องมือส่งออกวัฒนธรรมที่ใช้งานง่ายและได้ผล
ทำำ�ให้้หลายประเทศใช้้วัฒ
ั นธรรมอาหารขยายอิิทธิิพลไปยัังดิินแดนอื่่�น อาทิิ
กิิมจิิของเกาหลีีที่่�พลิิกสถานะจากผัักกาดดองที่่�คนเกาหลีีดองไว้้กิินเอง
ในครััวเรืือนเป็็ นเมนููสุขุ ภาพขวััญใจชาวโลกยุุคปัั จจุุบันั โดยมีีการรัังสรรค์์
กิิมจิิแบบต่่างๆ มากกว่่า 100 ชนิิดให้้ถููกปากชนแต่่ละชาติิ รวมถึึงซููชิิ
ข้้าวหน้้าปลาดิิบของญี่่�ปุ่่� น หนึ่่�งในอาหารจานด่่วนเมนููเก่่าแก่่ของโลกที่่�
ถืือกำำ�เนิิดมาตั้้�งแต่่ยุคุ เอโดะ (ราวค.ศ. 1603 - 1867) ที่่�ปััจจุุบันั เป็็ นเมนูู
อิ่่�มพอดีีคำำ�ที่่�ชาวโลกรู้้�จัักและให้้การยอมรัับ ช่่วยยกระดัับ Soft Power ของ
ประเทศ
เช่่นเดีียวกัับอาหารจีีนที่่�แผ่่อิทิ ธิิพลผ่่านย่่านไชน่่าทาวน์์ที่่�ชาวจีีนอพยพไป
ตั้้�งรกราก ทำำ�ให้้ไม่่ว่า่ คนชาติิไหนก็็ต้อ้ งรู้้�จัักบะหมี่่� ติ่่�มซำำ� เป็็ ดปัักกิ่่�ง หมููหันั ฯลฯ
ที่่�เสิิร์ฟ์ รสชาติิถูกู ปากจนใครๆ ก็็ติิดอกติิดใจวััฒนธรรมอาหารจากครััวจีีน
โดยทั่่�วกััน
นอกจากนี้้�ไ ม่่ ว่่ า จะเป็็ น ฟิิ ชแอนด์์ชิิ ป ของอััง กฤษ พิิ ซซ่่ า จากอิิ ต าลีี
ช็็อกโกแลตที่่�มีีถิ่่�นกำำ�เนิิดในเม็็กซิิโกและส่่งต่่อความอร่่อยแบบพกพาง่่าย
ไปสู่่�ทุุกประเทศทั่่�วโลก กัับอีีกหลากหลายเมนููที่่�สามารถสั่่�งเดลิิเวอรีีมา
เสิิ ร์ ฟ์ ถึึ ง หน้้า ประตููบ้ ้า น ล้้ว นเป็็ น อาวุุธ ทางวััฒ นธรรมติิ ด ปลายลิ้้�น ที่่�
คนทั่่�วโลกยอมสยบให้้ความอร่่อยตำำ�รัับนานาชาติิโดยสมััครใจ

กีฬา

ถ้้านึึกถึึงฟุุตบอลคงไม่่มีีรายการไหนยิ่่�งใหญ่่เท่่าการแข่่งขัันพรีีเมีียร์์ลีีก
(Premier League) ที่่�ถืือเป็็ นฟุุตบอลลีีกสููงสุุดของอัังกฤษที่่�ถ่่ายทอดสด
การแข่่ ง ขัั น ไปยัั ง 188 ประเทศ โดยอัั ง กฤษลงทุุนไปกัับเทคโนโลยีี
การถ่่ายทอดสดเต็็มที่่�เพื่่�อให้้ได้้ภาพและเสีียงที่่�คมชััดกว่่าการแข่่ง ฟุุต บอล
รายการอื่่�น ทำำ�ให้้แฟนบอลสมััครใจที่่�จะเกาะขอบสนามพรีีเมีียร์์ลีีกเพื่่�อ
เสพอรรถรสทีเ่ หนือชัน้ กว่า
นอกจากนี้้�พรีีเมีียร์์ลีกี ยัังสร้้างรายได้้ให้้กับั ผลิิตภััณฑ์์มวลรวมในประเทศ
(GDP) มากถึึง 7.6 พัันล้้านปอนด์์ และ 20 สโมสรในพรีีเมีียร์์ลีีกยัังก่่อให้้
เกิิดการจ้้างงานในสหราชอาณาจัักรมากถึึง 10,000 ตำำ�แหน่่ง ประวััติขิ อง
สโมสรแต่่ละแห่่งในพรีีเมีียร์์ลีีกที่่�ล้้วนก่่อตั้้�งมานานเกิินศตวรรษยิ่่�งทำำ�ให้้
การแข่่งขัันฟุุตบอลรายการนี้้�มีีสีีสันั มากกว่่าแค่่การลุ้้�นคะแนนตอนจบเกม
เพราะเรื่่�องราวความยิ่่�งใหญ่่ ความขััดแย้้งระหว่่างเมืือง การเป็็ นปฏิิปัักษ์์
ในแต่่ละยุุคสมััย ฯลฯ ล้้วนสร้้างอรรถรสให้้แฟนบอลทั่่�วโลกยืืนยัันที่่�จะ
เกาะขอบสนามพรีีเมีียร์์ลีกี ต่่อไป ส่่งผลบวกต่่อ Soft Power เเละภาพลัักษณ์์
ของอัังกฤษในสายตาของชาวโลก
ข้้ามมาที่่�การแข่่งขัันกีีฬาลีีกใหญ่่ๆ อย่่าง NBA (National Basketball
Association) ลีีกบาสเกตบอลของสหรััฐอเมริิกาที่่�มีีอายุุยาวนานกว่่า 70 ปีี
ที่่�ครองใจคนทั้้�งโลกผ่่านกลยุุทธ์์การเพิ่่�มฐานคนดููต่า่ งแดนด้้วยการเปิิ ดรัับ
นััก กีี ฬ าต่่ า งชาติิ เ ข้้า มาในลีี ก มากขึ้้�น ทำำ�ให้้ต่่ อ ให้้ไ ม่่ คุ้้�น เคยกัับ การดูู
บาสเกตบอล หรืือไม่่มีทีี มี คุ้้�นเคยไว้้ตามเชีียร์์การได้้เริ่่�มต้้นด้้วยการเชีียร์์นักั กีีฬา
จากประเทศของตนเองก็็ทำำ�ให้้ NBA ขยายฐานกลุ่่�มผู้้�ชมได้้มากขึ้้�นเรื่่�อยๆ
ในทุกปี

ที่มา :
- bit.ly/3yhCZk4
- www.longtunman.com/30342
- www.mainstand.co.th/112
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วิิถีีชีีวิิต ศิิลปะ และวััฒนธรรม

แทบจะทุุกปีี ของการจััดอัันดัับเมืืองที่่�มีีชื่่�อเสีียงด้้านแฟชั่่�นและสถาปัั ตยกรรม
ของโลกจะต้้องมีีชื่่�อของหลายเมืืองในอิิตาลีีและฝรั่่�งเศสติิดโผเสมอ ไม่่ว่่าจะเป็็ น
กรุุ งโรมของอิิตาลีีที่่�เพีียบพร้้อมด้้วยศิิลปะและสถาปัั ตยกรรมเก่่าแก่่ และที่่�เมืือง
มิิลานก็็เป็็ นบ้้านเกิิดของแบรนด์์หรูู มากมาย อาทิิ Armani Dolce & Gabbana
Versace ฯลฯ ส่่วนที่่�กรุุงปารีีส ฝรั่่�งเศส เจ้้าของสมญาเมืืองแฟชั่่�นอัันดัับหนึ่่�งของโลก
ก็็มากด้้วยประวััติิศาสตร์์ที่่�ยาวนานด้้วยการสั่่�งสมชื่่�อชั้้�นของการเป็็ นเจ้้าแห่่งศิิลปะ
วิิทยาการต่่อเนื่่�องนานหลายร้้อยปีี
โดยเฉพาะในยุุคหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่�สองเรื่่�อยมา รััฐบาลฝรั่่� งเศสสนัับสนุุน
และผลัักดัันการออกแบบเชิิงอุุตสาหกรรมอย่่างเต็็มที่่� อาทิิ จััดตั้้�งคณะกรรมการ
ส่่งเสริิมนวััตกรรมเครื่่�องเรืือนขึ้้�นในปีี 1979 หลัังจากนั้้�น 5 ปีี ก็็ก่่อตั้้�งสถาบัันออกแบบ
อุุตสาหกรรมชั้้�นสููงแห่่งชาติิขึ้้�นเพื่่�อผลิิตดีีไซเนอร์์รุ่่�นใหม่่สู่่�วงการ ฯลฯ เหล่่านี้้�เป็็ น
เพีียงตััวอย่่างเบื้้�องต้้นของความจริิงจัังของรััฐบาลฝรั่่�งเศสที่่�ดำำ�เนิินการด้้านส่่งเสริิม
ศิิลปวััฒนธรรมในทุุกยุุคสมััยอย่่างต่่อเนื่่�อง
และถ้้าจะให้้นึึกถึึงประเทศที่่�ผลัักดัันวิิถีีชีีวิิตประจำำ�ชาติิให้้แทรกซึึมเข้้าไปเป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งของไลฟ์์สไตล์์ใหม่่ๆ ที่่�คนทั่่�วโลกนึึกถึึงต้้องยกให้้สวีีเดน ในฐานะประเทศ
ต้้นแบบของรััฐสวััสดิิการ (Welfare State) ที่่�ดููแลความเป็็ นอยู่่�ของประชาชน
ครอบคลุุมรอบด้้าน จึึงมัักติิดอัันดัับต้้นๆ ของโลกในด้้านคุุณภาพชีีวิติ ความเท่่าเทีียม
ความเป็็ นประชาธิิปไตย การศึึกษา ฯลฯ รวมถึึงแนวคิิดและวิิถีีชีีวิิตแบบสวีีดิชิ ที่่�เป็็ น
ที่่�รัับรู้้� ชื่่�นชม และแทรกซึึมไปทั่่�วโลกผ่่านผลิิตภััณฑ์์ประทัับตราสวีีดิิชอย่่างสิินค้้า
แต่่งบ้้านจาก IKEA เครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า Electrolux เสื้้�อผ้้า H&M และสตรีีมมิ่่�งมิิวสิิก
Spotify

ที่มา :
- positioningmag.com/18536
- urbancreature.co/soft-power/
- bit.ly/3FwvuY6
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ส่่งเสริิม

SOFT POWER
ผ่่านการส่่งออกการศึึกษาและวััฒนธรรม
ของประเทศต่่างๆ ทั่่�วโลก
เมื่่�อ Soft Power สามารถ
ถ่่ า ยทอดแนวคิิ ด และสร้้ า ง
การเติิ บ โตให้้ เ ศรษฐกิิ จ ของ
ประเทศได้้ดีี ไ ม่่ แ พ้้ก ลไกอื่่�นๆ
ทุุ ก ชาติิ ทั่่� วโลกจึึ ง เร่่ ง พัั ฒ นา
ศัักยภาพให้้ Soft Power ของตน
แทรกซึึมไปสู่่�การเป็็ นที่่�ยอมรัับ
ในระดัับสากล
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6

8

10

2

Massachusetts
Institute of
Technology (MIT)
สหรััฐอเมริิกา

4

ปีี
2022

อัันดัับมหาวิิทยาลััยคุุณภาพทั่่�วโลก
ที่่�บััณทิิตได้้รัับการจ้้างงานมากที่่�สุุด

University of
Oxford
อัังกฤษ

10
Cornell
University
สหรััฐอเมริิกา
3

สหรััฐอเมริิกา
8

สวิิตเซอร์์แลนด์์

The University
of Hong Kong
ฮ่่องกง
4

5

สหราชอาณาจัักร

ญี่่�ปุ่่�น

9

10

เยอรมนีี

สวีีเดน

ที่่�มา : จััดอัันดัับโดย U.S. News

ที่่�มา : www.topuniversities.com
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นัักศึึกษาต่่างชาติิ
สมััครเรีียนต่่อที่่�เยอรมนีี
ปีีการศึึกษา 2020/2021 เพิ่่�มขึ้้�น

80%

ปีีนัักศึึก2019
ษาต่่างชาติิ

เอเชีียแปซิิฟิิก

เรีียนต่่อที่่�เยอรมนีี

320,000
คน

คิิดเป็็น

10.5%

30%

ของจำำ�นวนนัักศึึกษา
ทั้้�งประเทศ
เป็็นนัักศึึกษาจาก

17.7%

18.4%

แอฟริิกาเหนืือและ
ตะวัันออกกลาง

ยุุโรปตะวัันตก

นัักวิิจััยต่่างประเทศที่่�ได้้รัับทุุนวิิจััยในเยอรมนีี ปีี 2019
ยุุโรปตะวัันตก

ยุุโรปกลางและ
ยุุโรปตะวัันออกเฉีียงใต้้

22.7%

อเมริิกาเหนืือ

13.2%

6.0%

ยุุโรปตะวัันออก
และเอเชีียกลาง

แอฟริิกาเหนืือและ
ตะวัันออกกลาง

10.0%

11.2%

ละติินอเมริิกา

8.5%

เอเชีียแปซิิฟิิก
แอฟริิกาใต้้สะฮารา

6.2%

21.5%

ที่่�มา : DAAD หรืือองค์์การแลกเปลี่่�ยนวิิชาการเยอรมัันเป็็ นหน่่วยงานที่่�สนัับสนุุนด้้านทุุนการศึึกษาแก่่ผู้ที่้� �่สนใจไปศึึกษาต่่อในประเทศเยอรมนีีจากทั่่�วโลก

D

15

16

D

DIGITONOMY

Thailand Boy’s Love

1,000

ล้้านบาท

มููลค่่าตลาดรวมของซีีรีีส์์วายของไทย
ที่่�ได้้รัับความนิิยมใน
ไต้้หวััน อิินโดนีีเซีีย ฟิิลิิปปิินส์์

และประเทศกลุ่่�มละติินอเมริิกา

360

คนดููซีีรีีส์์วายบน Line TV
เพิ่่�มขึ้้�นในปีี 2020

ล้้านบาท

328%

มููลค่่าการซื้้�อคอนเทนต์์วายของไทย
ในการเจรจาธุุรกิิจผ่่านระบบ
ออนไลน์์เมื่่�อเดืือนมิิถุุนายน 2021
ญี่่�ปุ่่�น

ไต้้หวััน เวีียดนาม

สนใจซื้้�อคอนเทนต์์วายมากที่่�สุุด
ที่่�มา : BLT Bangkok.ส่่องปรากฏการณ์์ซีีรีีส์์วาย Soft Power ปลุุกเศรษฐกิิจไทยกัับอภิิสิทิ ธิ์์� ไล่่สัตั รููไกล ผู้้อำ� �ำ นวยการ CEA. www.bltbangkok.com/people/38083
สัันติิชัยั อาภรณ์์ศรีี.หรืือ ‘ซีีรีีส์์วาย’ นี่่�แหละคืือซอฟต์์พาวเวอร์์ของไทย.www.bit.ly/3MXkvt9

ครึ่่�งปีีแรกของ ปีี 2022
กรมส่่งเสริิมการค้้าระหว่่างประเทศ กระทรวงพาณิิชย์์
ผลัักดััน Soft Power

อาหาร
ผลไม้้

สุุขภาพ
ความงาม

ผ่่านผู้้�ประกอบการ
มููลค่่า 3,905 ล้้านบาท ใน 4 กลุ่่�มสิินค้้า ได้้แก่่

ดิิจิิทััล
คอนเทนต์์

สิินค้้าสร้้างสรรค์์
อััตลัักษณ์์ ไทย

1,878 ราย

ที่่�มา : infoquest. พาณิิชย์์ดันั Soft Power ครึ่่ง� ปีี แรกช่่วยผู้้ปร
� ะกอบการแล้้ว 1,878 ราย มููลค่่า 3,905 ลบ. www.infoquest.co.th/2022/192584

Japan’s Manga

ปีี

ปีี

2019

2020

2.5

612.5 พัันล้้านเยน

ล้้านล้้านเยน

กำำ�ไรในอุุตสาหกรรมการ์์ตููนญี่่�ปุ่่�น

รายได้้ของตลาดอนิิเมะ
ทั้้�งในและนอกญี่่�ปุ่่�น

มัังงะรููปแบบสิ่่�งพิิมพ์์มีียอดขายสููงขึ้้�น
ร้้อยละ 13 เมื่่�อเทีียบจากปีีก่่อน
มัังงะรููปแบบดิิจิิทััลมีียอดขายสููงขึ้้�น
ร้้อยละ 32 เมื่่�อเทีียบจากปีีก่่อน

ที่่�มา : ลงทุุนศาสตร์์. อุุตสาหกรรมการ์์ตูนู ญี่่�ปุ่น่� ใหญ่่ขนาดไหน?. www.investerest.co/economy/manga-in-japan
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Korean Wave

อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์เกาหลีี
มีีส่่วนแบ่่งตลาดในประเทศ

ละครเกาหลีี
ฉายในไทยระหว่่าง
ปีี 2008-2009

86

การส่่งออกเนื้้�อหา
ทางวััฒนธรรมผ่่านซีีรีีส์์
เพิ่่�มขึ้้�น 2 เท่่า

10.3
พัันล้้านดอลลาร์์

D

มากกว่่า

50%

เรื่่�อง

ใหญ่่เป็็นอัันดัับ 5 รองจาก

2019
สหรััฐฯ จีีน

2014

ญี่่�ปุ่่�น สหราช
อาณาจัักร

เน็็ตฟลิิกซ์์ ให้้ทุุนเกาหลีีผลิิตคอนเทนต์์ และกลายเป็็น
ฐานการผลิิตคอนเทนต์์ที่่�สำำ�คััญที่่�สุุดนอกอเมริิกา
ปีี 2015-2020

700 ล้้านดอลลาร์์

นัักท่่องเที่่�ยว

13%

เดิินทางไปเกาหลีีในปีี 2019
เพื่่�อสััมผััสกัับวััฒนธรรมป๊๊อป
(Pop Culture)

ปีี 2021

500 ล้้านดอลลาร์์

มููลค่่าการส่่งออก
บะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููป ปีี 2021

สร้้างรายได้้

674.41

2.7

ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ

29.2% จากปีี 2020

พัันล้้าน
ดอลลาร์์สหรััฐ

ยอดส่่งออกกิิมจิิสููงสุุด
ปีี 2021

159.9

มููลค่่าเกมคอมพิิวเตอร์์
ทััวร์์การแสดงดนตรีี
และเครื่่�องสำำ�อางของเกาหลีี

2019

1998

12,300

189

ล้้านดอลลาร์์

ล้้านดอลลาร์์

ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ
มููลค่่าการส่่งออกผลิิตภััณฑ์์
“โคชููจััง” (ซอสพริิกแดง)
ปีี 2020

50.93

ล้้านดอลลาร์์สหรััฐ

ที่่ม� า : รายงานจากองค์์กร
การค้้า เกษตรกรรมและ
การประมงของประเทศเกาหลีี

62.6%

เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีี 2016

35.2%

เมื่่�อเทีียบกัับ
ปีี 2019

ที่่�มา : The Korea Economic Daily, Bloomberg, หนัังสืือ The Soft Power of Korean Wave (2021), องค์์กรการค้้าเกษตรกรรมและการประมงของเกาหลีี
กระทรวงเกษตร อาหาร และกิิจการชนบท, กรมศุุลกากรเกาหลีีใต้้, The Standard Team. เมื่่�อ ‘Soft Power’ ขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจได้้ แล้้วประเทศไทยจะ
หยิิบไอเท็็มไหนส่่งออกไปสู้้?� . thestandard.co/garena-soft-power, ปรีีดีี บุุญซื่่�อ.กลยุุทธ์์ที่�่ทำ�ำ ให้้เกาหลีีใต้้กลายเป็็ นยักั ษ์์ใหญ่่การส่่งออกสิินค้า้
วััฒนธรรม เช่่น  หนััง Squid Game. www.thaipublica.org/2021/10/pridi272, WP.Soft Power ดััน  “อาหารเกาหลีี” ไปไกลระดัับโลก! ยอดส่่งออก
“รามยอน-กิิมจิิ-โคชููจััง” สร้้าง New High. www.bit.ly/3KNLAgU, SMEKnowledgeCenter. กรณีีศึึกษาโมเดลธุุรกิิจท่่องเที่่�ยวและธุุรกิิจที่่�เกี่่�ยวเนื่่�องใน
ประเทศเกาหลีี.www.bit.ly/39ooWyK
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SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip

เจาะลึึกกลยุุทธ์์การขัับเคลื่่�อน
ของ 5 ประเทศที่่�โดดเด่่นด้้าน
Soft Power

ปัั จจุุบันั หลายภาคส่่วนในบ้้านเรารวมถึึงภาครััฐต่่างก็็ตื่่�นตััวพููดถึึง Soft Power กัันมากขึ้้�นเรื่่�อยๆ เพราะ
ตระหนัักดีีว่่านี่่� เป็็ นเครื่่�องมืือสำำ�คััญในการสร้้างมููลค่่าความสำำ�เร็็จให้้กัับประเทศอย่่างยั่่�งยืืนในหลายๆ ด้้าน
ไม่่ว่า่ จะเป็็ นเศรษฐกิิจ ความมั่่�นคง หรืือบทบาทความสำำ�คััญบนเวทีีโลก
ปฏิิ เ สธไม่่ ไ ด้้เ ลยว่่ านั่่� นเป็็ นปัั จ จัั ย สำำ�คัั ญ ที่่�ทำำ�ให้้ Soft Power นั้้�นเดิิ น เครื่่�องทำำ�งาน เราจึึ ง ได้้เ ห็็ น
ประเทศชั้้�น นำำ�ที่่�มีี วิิ สััย ทััศ น์์ข องโลกพยายามส่่ง ออกวััฒ นธรรมอััน เป็็ น เอกลััก ษณ์์ข องตน นำำ�มาซึ่่�งชื่่�อเสีียง
ความชื่่�นชม รายได้้เข้้าประเทศ ความน่่าเชื่่�อถืือ ตลอดจนสร้้างอิิทธิิพลในแบบที่่� Hard Power ไม่่สามารถทำำ�ได้้
เราจึึงขอชวนทุุกคนมาร่่วมกัันถอดรหััสความสำำ�เร็็จว่่าแต่่ละประเทศชั้้�นนำำ�ที่่�ทรงพลัังด้้วย Soft Power
มีีจุุดแข็็งและวััฒนธรรมอะไรที่่�เป็็ นเอกลัักษณ์์ของตััวเอง มีี การเลืือกหยิิบจัับอะไรขึ้้�นมานำำ�เสนอ มีี กลยุุทธ์์
ในการสนัับสนุุนส่่งออกวััฒนธรรมอย่่างไรให้้มีีประสิิทธิิภาพมััดใจผู้้�คนทั่่�วโลกได้้ขนาดนี้้� จนสามารถก้้าวขึ้้�นไป
อยู่่�อัันดัับท็็อปของประเทศผู้้�ส่่งออกวััฒนธรรมและมีีอิทิ ธิิพลต่่อชาวโลกได้้สำำ�เร็็จ

DECODE

ฐอเมริิกา ความคิิด
0 สหรัั
เสรีี
นิ
ิ
ย
มสอดแทรกเข้้
า
ไปใน
1 America
�n POP Culture
ในช่่วงหลัังสงครามโลกครั้้�งที่่� 2 สหรััฐอเมริิกาใช้้หลัักการประชาธิิปไตยและแนวคิิดเสรีีนิิยม รวมถึึงการขยาย
อิิทธิิพลทางการทหาร ทำำ�ให้้เกิิดการยอมรัับในอำำ�นาจของสหรััฐอเมริิกา และการเอาอเมริิกาเป็็ นต้้นแบบในด้้าน
ต่่างๆ (Americanization) จนเกิิดปรากฏการณ์์ Empire by Invitation หรืือการยอมอยู่่�ใต้้อำำ�นาจและอิิทธิิพล
โดยสมััครใจ จนถึึงปััจจุุบันั ภาพลัักษณ์์ของดิินแดนแห่่งเสรีีภาพและโอกาสจากค่่านิยิ มในแบบ American’s Dream
ซึ่่�งเชื่่�อมโยงกัับวััฒนธรรมประชาธิิปไตยแบบทุุนนิิยมยัังคงสอดแทรกอยู่่�ในวััฒนธรรม American Pop Culture
ผ่่านทั้้�งศิิลปะ ดนตรีี ภาพยนตร์์ แฟชั่่�น ฯลฯ ช่่วยส่่งเสริิม Soft Power ทรงพลัังของสหรััฐฯ ได้้อยู่่�เสมอ

ภาพยนตร์์ Hollywood

ดนตรีี

อุุตสาหกรรมบัันเทิิงยัักษ์์ใหญ่่อย่่าง Hollywood เป็็ น
อุุตสาหกรรมภาพยนตร์์เก่่าแก่่ที่่�สุดุ ในโลก สร้้างกระแสนิิยม
อย่่างรวดเร็็ว รวมถึึงสอดแทรกสิ่่�งต่่างๆ อย่่างแฟชั่่�น
สิินค้้า ตลอดจนแนวคิิด สร้้างความประทัับใจโน้้มน้้าวให้้
คล้้อยตาม นำำ�มาซึ่่�งการเลีียนแบบ ส่่งต่่อค่่านิยิ มได้้อย่่าง
เห็็นผล
สตููดิโิ อภาพยนตร์์ใหญ่่ๆ ใน Hollywood สอดแทรก
ค่่ านิิ ย มในแบบ American’s Dream ซึ่่�งให้้ค่่ ากัับ
ความเท่่าเทีียมทางโอกาสและเสรีีภาพอัันเป็็ นอุุดมการณ์์
ของโลกเสรีี หนึ่่�งในสตููดิโิ อที่่�สำำ�คััญคืือ Disney ที่่�ปลููกฝััง
ค่่านิิยมให้้กับั เด็็กๆ ทั่่�วโลกตามยุุคสมััย ซึ่่�งในปัั จจุุบันั นี้้�
เราจะเห็็นได้้เลยว่่าเนื้้�อหาของ Disney เองก็็มีคี วามทัันสมััย
ให้้ค่ากั
่ บั ความหลากหลาย สิิทธิิเสรีีภาพ ความเท่่าเทีียม
ตามค่่านิิยมและวััฒนธรรมประชาธิิปไตยของอเมริิกา
เช่่นเดีียวกัับภาพยนตร์์ในแนว Superhero ของทั้้�งฝั่่�ง
Marvel และ DC ที่่�มีีการสอดแทรกแนวคิิดทางการเมืือง
ล้้อกัับสถานการณ์์โลกและสร้้างภาพลัักษณ์์ให้้อเมริิกันั
เป็็ นพระเอกมาโดยตลอด แม้้กระทั่่�งภาพยนตร์์ในแนว
Sci-Fi อวกาศ เช่่น มหากาพย์์ Star Wars ที่่�เริ่่�มมา
ตั้้�ง แต่่ปีี 1977 และยััง คงมีี ก ารเขีี ย นตำำ�นานบทใหม่่
ต่่อเนื่่�องมาจนถึึงทุุกวัันนี้้�ก็็ยังั มีีการสอดแทรกแนวคิิด
ทางการเมืืองลงไปด้้วย ไม่่เว้้นแม้้แต่่ภาพยนตร์์แนวสำำ�รวจ
อวกาศอย่่าง Apollo และภาพยนตร์์แนวหายนะวิิกฤต
โลกอย่่าง ID4 ก็็ได้้มีีการตอกย้ำำ��บทบาทความเป็็ นผู้้�นำำ�
ทั้้�งด้้า นความก้้า วหน้้า ทางเทคโนโลยีี แ ละการเมืื อ ง
ของโลก

ดนตรีีอเมริิกันั อย่่าง Rock and Roll ได้้รับั ความนิิยม
มากในช่่วงปลายยุุค 40 - 50 มีี Style Icon อย่่าง
Elvis Presley ที่่�ผู้้�คนเลีียนแบบการแต่่งกายและทรงผม
ส่่งอิิทธิิพลมาจนถึึงปัั จจุุบันั รวมถึึงแนวดนตรีีอื่่�นๆ อย่่าง
Country Jazz Soul ที่่�แสดงให้้เห็็นถึึงวิิถีีชีีวิิตความรู้้�สึึก
ของอเมริิกันั ชน สหรััฐอเมริิกามีีศิิลปิิ นโด่่งดัังระดัับโลก
มากมาย ไม่่ว่่าจะเป็็ น Michael Jackson Madonna
จนมาถึึงศิิลปิิ นดัังยุุคใหม่่ อย่่าง Lady Gaga Taylor Swift
Beyonce แต่่ละคนต่่างก็็มีีส่่วนการในการสอดแทรก
แนวคิิดค่่านิิยมหรืือส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ในแบบอเมริิกันั
ไม่่ทางใดก็็ทางหนึ่่�ง
อีีกสิ่่�งหนึ่่�งที่่�น่่าพูดู ถึึงเกี่่�ยวกัับวััฒนธรรมดนตรีีอเมริิกันั
คืือ มีีการผลิิตทั้้�งซีีรีีส์แ์ ละภาพยนตร์์เ พลงมากมาย
ที่่�เป็็ นทั้้�ง New Musical และเป็็ น Juke Box Musical
นำำ�เพลงฮิิตในอดีีตมาร้้อยเรีียงเป็็ นเรื่่�องใหม่่ ซึ่่�งนอกจาก
จะแสดงให้้เห็็นถึึงวััฒนธรรมดนตรีีที่่�หลากหลายของ
อเมริิกัันแล้้ว ยัังช่่วยส่่งเสริิมอุุตสาหกรรมละครเพลง
อย่่าง Broadway ให้้เป็็ นสิินค้้าทางวััฒนธรรมที่่�ดึึงดููด
ผู้้�คนจำำ�นวนไม่่น้อ้ ยให้้เดิินทางไปชมกัันในแต่่ละปีี
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การศึึกษาและนวััตกรรม

ที่่�มา : www.harrowschool.org.uk

สหรัั ฐ อเมริิ ก ายัั ง ถืื อ เป็็ นผู้้�ชนะระดัั บ โลกในด้้า นวัั ฒ นธรรม
การศึึกษาด้้วยจำำ�นวนมหาวิิทยาลััยชั้้�นนำำ�ที่่�มากกว่่าประเทศอื่่�นๆ ในโลก
นโยบายในการเปิิ ดรัับนัักศึึกษาต่่างชาติิแ ละการให้้ทุุน การศึึก ษา
รวมถึึงความเป็็ นผู้้�นำำ�ทางนวััตกรรม เนื่่�องจากเป็็ นที่่�ตั้้�งของ Silicon
Valley และบริิษััทเทคโนโลยีีที่่�ใหญ่่ที่่�สุดุ ในโลก เช่่น Apple Google
Microsoft หรืื อ แม้้แ ต่่ เ ทคโนโลยีี เ สมืื อ นจริิ ง แห่่ ง อนาคตอย่่ า ง
Metaverse นั้้�นก็็มีี Meta (Facebook) ของ Mark Zuckerberg ที่่�
กำำ�ลัังเร่่งพััฒนาและรััฐบาลของประธานาธิิบดีี Biden เองก็็มียุี ทุ ธศาสตร์์
เร่่งสนัับสนุุนพััฒนาอุุตสาหกรรมเทคโนโลยีีเพื่่�อแข่่งขัันกัับจีีน

0
2

Focus
สหรัั ฐ อเมริิ ก าเข้้ ม งวดกัั บ
กฎหมายลิิ ข สิิ ท ธิ์์� ม าก และ
เป็็ นกลไกสำำ�คัั ญ อย่่ า งหนึ่่�งที่่�
ทำำ�ให้้สิินค้้าทางวััฒนธรรมและ
ทรััพย์์สินิ ทางปัั ญญาต่่างๆ ได้้รับั
ความคุ้้�ม ครอง และกระตุ้้�น ให้้
เกิิดการพััฒนาผลิิตภััณฑ์์ใหม่่ๆ
ขึ้้�นมากมาย

สหราชอาณาจัักร วรรณกรรม ดนตรีี
การศึึกษา ฟุุตบอล และความเป็็น
เจ้้าแห่่งสื่่�อของเมืืองผู้้�ดีี

ด้้วยภััยคุุกคามต่่างๆ ที่่�ต้้องเผชิิญหน้้าในศตวรรษที่่� 21 ตั้้�งแต่่สงครามไซเบอร์์ การก่่อการร้้าย ไปจนถึึง
การบิิ ด เบืื อ นข้้อ มููล ข่่ า วสารซึ่่�งอนาคตอาจถึึ ง ขั้้�น กลายเป็็ น สงครามข้้อ มููล ข่่ า วสารจึึง ทำำ�ให้้รั ัฐ บาลอััง กฤษ
มีีแผนพััฒนา Soft Power เพื่่�อสร้้างความชื่่�นชมและเชื่่�อถืือโดยการส่่งต่่อค่่านิิยมและแผ่่อิิทธิิพลทางวััฒนธรรม
ไปทั่่�วโลก สำำ�หรัับจุุดแข็็งต้้นทุุนทางวััฒนธรรมที่่�เป็็ นบ่่อเกิิด Soft Power เมืืองผู้้�ดีีมีีอยู่่�หลายอย่่างด้้วยกััน อาทิิ

การศึึกษาและนวััตกรรม

จากรายงานของ Global Soft Power Index 2022
ชี้้�ให้้เห็็นว่่าระบบการศึึกษาของอัังกฤษนั้้�นเป็็ นอัันดัับที่่� 1
ของโลก เริ่่�มจากภาษาอัังกฤษที่่�มีีใช้้กันั อย่่างแพร่่หลาย และ
อุุดมไปด้้วยสถานศึึกษาชั้้�นนำำ�มากมาย เช่่น Harrow School
ในกรุุ งลอนดอน ผลิิตบุุคคลที่่�มีี ชื่่� อเสีียงจากหลากหลาย
วงการทั่่�วโลก Eton College ขึ้้�นชื่่�อในเรื่่�องคุุณภาพการศึึกษา
ปลููกฝัังมารยาทและบ่่มเพาะชนชั้้�นนำำ�
มหาวิิ ท ยาลััย ในสหราชอาณาจััก รล้้ว นมีี ชื่่� อเสีี ย งทั้้�ง
ด้้านวิิชาการ ประวััติิศาสตร์์ วััฒนธรรมเก่่าแก่่ รวมไปถึึง
สิ่่�งอำำ�นวยความสะดวกครบครััน อาทิิ University of Oxford
นัับ เป็็ น หนึ่่�งในมหาวิิ ท ยาลััย ที่่�เก่่าแก่่ที่่�สุดุ ในโลกซึ่่�งสร้้าง
ผู้้�นำำ�โลกมามากมาย University of Cambridge
มหาวิิ ท ยาลัั ย ชั้้�นนำำ�ด้้ า นคณิิ ต ศาสตร์์ วิิ ท ยาศาสตร์์
และฟิิ สิิกส์์ มีีผู้้�ได้้รับั รางวััลโนเบลถึึง 117 คน การศึึกษา
อัันแข็็งแกร่่งของสหราชอาณาจัักรจึึงเป็็ น Soft Power ที่่�ส่่ง
อิิทธิิพลในด้้านต่่างๆ สู่่�สายตาชาวโลกโดยไม่่มีีข้อ้ กัังขา
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วรรณกรรม

ดนตรีี

ย้้อนไปตั้้�งแต่่สมััย William Shakespeare กวีีและ
นัักเขีียนบทละครคนสำำ�คััญ ซึ่่�งได้้รับั การยกย่่องว่่า
เป็็ นนัักเขีียนผู้้�ยิ่่�งใหญ่่ที่่�สุดุ ของวงการวรรณกรรมโลก
นอกจาก Shakespeare แล้้วอัังกฤษยัังอุุดมไปด้้วย
นัักเขีี ยนขึ้้�นแท่่นมากมาย ตั้้�งแต่่ George Orwell
H.G. Wells Virginia Woolf ไล่่มาจนถึึงนัักเขีี ยน
เบสเซลเลอร์์ส มััย ใหม่่ อ ย่่ า ง J.R.R.Tolkien บิิดา
แห่่งวรรณกรรมแฟนตาซีียุคุ ใหม่่ ผู้้�มีีผลงานมีีชื่่�อเสีียง
อย่่าง The Hobbit และ The Lord of the Rings
ที่่�คนทั่่�วโลกรู้้�จัักเป็็ นอย่่างดีี จนมาถึึง J.K.Rowling
ผู้้�เขีียน Harry Potter ที่่�มีีการนำำ�ไปสร้้างภาพยนตร์์
เป็็ นที่่�นิิยมทั่่�วโลก

อุุ ต สาหกรรมดนตรีี Brit Pop หรืื อ UK Pop
เป็็ นอีีกหนึ่่�ง Soft Power ที่่�สร้้างชื่่�อ เป็็ นท่่วงทำำ�นอง
แห่่งสหราชอาณาจัักรที่่�ชาวโลกติิดตามฟัั งมาเนิ่่�นนาน
ไม่่ มีี ใ ครไม่่ รู้้�จััก The Beatles จากเมืืองลิิเวอร์์พูลู
ที่่�มีี อิิ ท ธิิ พ ลที่่�สุุด แห่่ ง ยุุค สมััย เช่่ น เดีี ย วกัับ ที่่�ในยุุ ค
90 ก็็มีีเกิิร์ล์ กรุ๊๊�ปอย่่าง Spice Girls สร้้างยอดขาย
ถล่่มทลายทั่่�วโลก นอกจากนี้้�อัังกฤษยัังมีีศิลิ ปิิ นอมตะ
อีีกหลายรายอย่่าง David Bowie Elton John จนมาถึึง
ทุุกวัันนี้้�ก็็ยังั คงมีีศิิลปิิ นระดัับแม่่เหล็็ก ไม่่ ว่่ า จะเป็็ น
Ed Sheeran Adele Dua Lipa Sam Smith และอื่่�นๆ
อีีกมากมาย

ฟุุตบอลพรีีเมีียร์์ลีีก

พลัังสื่่�อทรงอิิทธิิพล

ตั้้�งแต่่ที่่�การเล่่นกีีฬาฟุุตบอลสมััยใหม่่เกิิดขึ้้�น
เมื่่�อช่่วงศตวรรษที่่� 19 สหราชอาณาจัักถืือเป็็ น
ประเทศแรกที่่�ก่่อตั้้�งสมาคมฟุุตบอล มีีกติิกา
การแข่่ ง ขััน ที่่�ชัั ด เจน ภายหลััง มีี ก ารขยาย
อิิ ท ธิิ พ ลของกีี ฬ าชนิิ ด นี้้�ไปยัั ง ต่่ า งประเทศ
โดยยึึดเอากฎกติิกาฟุุตบอลเมืืองผู้้�ดีีไปใช้้กันั
จนเป็็ นกีีฬาที่่�ได้้รับั ความนิิยมไปทั่่�วโลก ปััจจุุบันั
พรีี เ มีี ย ร์์ลีี ก อัั ง กฤษได้้รั ับ ความนิิ ย มสูู ง สุุ ด
และมีี แ ฟนบอลทั่่�วโลก สิ่่�งที่่�เป็็ น ข้้อ พิิ สููจ น์์
Soft Power ของฟุุตบอลพรีีเมีียร์์ลีกี ได้้เป็็นอย่่างดีี
คืือมููลค่่าทางเศรษฐกิิจจากการประมููลลิิขสิิทธิ์์�
ในตลาดต่่างประเทศกว่่า 100 ประเทศที่่�ทะลุุ
หลััก 1 หมื่่�นล้้านปอนด์์ ยัังไม่่นับั การเดิินทาง
มาชมการแข่่งในอัังกฤษจากแฟนบอลทั่่�วโลก
ฟุุตบอลพรีีเมีียร์์ลีีกจึึ ง ถืื อ เป็็ น Soft Power
ทางวััฒนธรรมแสนทรงพลัังของอัังกฤษ

ส่่วนในด้้านข่่าวสารสหราชอาณาจัักรมีี BBC เป็็ นสำำ�นัักข่่าว
ทรงอิิทธิิพลซึ่่�งดำำ�เนิินงานมาร่่วมร้้อยปีี ได้้รับั ความเชื่่�อถืือและ
เผยแพร่่ไปทั่่�วโลก ทลายข้้อจำำ�กััดด้้านภาษา เพราะเมื่่�อมีี
การตั้้�งสาขาที่่�ประเทศไหนก็็จะมีีการถ่่ายทอดเป็็ นภาษาท้้องถิ่่�น
ของประเทศนั้้�นๆ

Focus
กลไกหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้ Soft Power ของอัังกฤษมีีความแข็็งแกร่่งเพราะมีี
หน่่ ว ยงานอย่่ า ง British Council ที่่�ช่่ ว ยสร้้า งเครืื อ ข่่ า ย
สร้้างความเข้้าใจระหว่่างสหราชอาณาจัักรและประเทศอื่่�นๆ
ผ่่านงานด้้านศิิลปะ วััฒนธรรม และการศึึกษา แม้้ในช่่วง
ที่่�ยัังมีีความไม่่แน่่นอนเกี่่�ยวกัับการแยกตััวออกจากสภาพยุุโรป
ส่่งผลให้้ Soft Power อัังกฤษอ่่อนกำำ�ลัังลง ทว่่าเมื่่�อแยกตััวออกมา
แล้้วนโยบายการเมืืองและเศรษฐกิิจเริ่่�มมีีความชััดเจน รวมถึึง
การบริิหารจััดการโควิิดที่่�ทำำ�ให้้ประชาชนกลัับมาใช้้ชีีวิิตปกติิได้้
เป็็ นประเทศแรกๆ ของโลก อัันดัับใน Global Soft Power Index
ปีี ล่าสุ
่ ดุ จึึงกระเตื้้�องขึ้้�นมาเป็็ นอัันดัับ 2 รองจากสหรััฐอเมริิกา
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0 ฝรั่่�งเศส กิินดื่่�มรื่่�นรมย์์ รุ่่�มรวย
3 เชี่่�ยวชาญด้้านการจััดการวััฒนธรรม
แลนด์์มาร์์คและความเชี่่�ยวชาญด้้านการจััดการวััฒนธรรม
ด้้วยต้้นทุุนทางวััฒนธรรม ไม่่ว่า่ จะเป็็ นสถานที่่�สำำ�คััญอัันเป็็ นแลนด์์มาร์์คอย่่าง
Eiffel Tower และ Louvre Museum ทำำ�ให้้ฝรั่่�งเศสยัังคงสามารถดึึงดููดผู้้�คนทั่่�วโลก
ให้้ไปเยืือน สร้้างรายได้้ ส่่งอิิทธิิพลได้้อย่่างมหาศาล เหตุุการณ์์เพลิิงไหม้้ครั้้�งใหญ่่
ที่่� Notre Dame Cathedral ได้้รับั เงิินบริิจาคเพื่่�อบููรณะจากสาธารณชนทั่่�วโลก
สะท้้อนให้้เห็็นถึึงความเป็็ นที่่�รัักในวััฒนธรรม ประวััติศิ าสตร์์ และมรดกของฝรั่่�งเศส
ในระดัับโลก
ทั้้�งนี้้�ส่่วนสำำ�คััญที่่�เป็็ นรากฐานให้้ฝรั่่�งเศสจััดการวััฒนธรรมเริ่่�มจากนโยบาย
André Marro รััฐมนตรีีกระทรวงวััฒนธรรมคนแรก ซึ่่�งกระทรวงดัังกล่่าวก่่อตั้้�งมา
้
ตั้้�งแต่่ปีี 1959 มีีเปาหมายคืื
อนำำ�มรดกวััฒนธรรมฝรั่่� งเศสไปเผยแพร่่ในวงกว้้าง
และสนัับสนุุนให้้ศิลิ ปะเฟื่่� องฟูู ฝรั่่�งเศสยัังดำำ�เนิินภารกิิจด้้านวััฒนธรรมทางการทููต
ผ่่านเครืือข่่ายสมาคมฝรั่่�งเศส Alliance Francaise ตอกย้ำำ��ภาพลัักษณ์์รุ่่�มรวย
วััฒนธรรมและยัังเป็็ นผู้้�เชี่่�ยวชาญด้้านการจััดการวััฒนธรรม ซึ่่�งไม่่เพีียงแต่่อนุุรักั ษ์์
สิ่่�งที่่�เป็็ นมรดกตกทอด แต่่ยังั สนัับสนุุนให้้มีีการต่่อยอดสร้้างสรรค์์สิ่่�งใหม่่ๆ อีีกด้้วย

ศาสตร์์การครััวและคู่่�มืือนัักชิิมอัันดัับ 1 ของโลก

ที่่�มา : commons.wikimedia.org

Focus
การที่่�ประธานาธิิ บ ดีี Emmanuel Macron
ชนะการเลืือกตั้้�งสมััยที่่� 2 นโยบาย Soft Power
ของฝรั่่�งเศสจะเปลี่่�ยนแปลงอย่่ า งไรต่่ อ ไป
ล้้วนเป็็ นที่่�น่่าจับั ตา

อาหารฝรั่่� งเศสได้้รับั การยกย่่องในฐานะสุุดยอด
แห่่งศาสตร์์อาหารโลก เทคนิิคการปรุุงอาหารฝรั่่� งเศส
มีี อิิทธิิ พลอย่่างมากต่่อแวดวงอาหารโลก จนได้้รับั
การขึ้้�น ทะเบีี ย นเป็็ น มรดกทางวััฒ นธรรมที่่�จัับ ต้้อ ง
ไม่่ได้้ที่่�สำำ�คัญ
ั ของโลก ทั้้�งนี้้� Haute Cuisine อาหารชั้้�นสููง
อัันแสนประณีีตของฝรั่่�งเศสยัังมีีอิิทธิิพลที่่�พบเห็็นได้้
ตามร้้านอาหาร Fine Dining ต่่างๆ ทั่่�วโลก
ศาสตร์์ก ารครััว อย่่ า งมืื อ อาชีี พ ของฝรั่่�งเศสเป็็ น
องค์์ค วามรู้้�แ ละมาตรฐานการจัั ด การภัั ต ตาคาร
ที่่�มีี ก ารนำำ�ไปใช้้ใ นร้้า นอาหารและโรงแรมชั้้�นนำำ�
ทั่่�วโลก โดยมีีสถาบัันชื่่�อดัังอย่่าง Le Cordon Bleu
เป็็ นเครืื อ ข่่ า ยการศึึ ก ษาชั้้�นนำำ�ที่่�ถ่่ า ยทอดศาสตร์์
การปรุุงอาหารฝรั่่�งเศสจนเป็็ นที่่�ยอมรัับในระดัับสากล
ฟัั นเฟืื องสำำ�คััญอีีกอย่่างคืือหนัังสืือคู่่�มืือปกแดง
ที่่�เปรีี ย บเสมืื อ นไบเบิิ ล สำำ�หรัับ นััก ชิิ ม นััก เดิิ น ทาง
อัันดัับ 1 ของโลกอย่่าง Michelin Guide ก่่อตั้้�งโดย
บริิ ษัั ท ยางรถยนต์์สััญ ชาติิ ฝ รั่่�งเศสที่่�มีี ม านานนัับ
ศตวรรษ มอบรางวัั ล ให้้ กัั บ ร้้า นอาหารทั่่�วโลก
สร้้างหมุุดหมายให้้กัับนัักท่่องเที่่�ยวสายชิิมสามารถ
กระตุ้้�น การท่่ อ งเที่่�ยวเชิิ ง อาหารให้้กัั บ ทุุ ก ประเทศ
ที่่�ไกด์์บุ๊๊�กปกแดงเล่่มนี้้�เดิินทางไป

DECODE

0 ญี่่�ปุ่่�น นโยบาย “Cool Japan”
4 ส่่งออกวััฒนธรรมสร้้างสรรค์์ “สุุดเจ๋๋ง”
ประเทศญี่่�ปุ่่�นสร้้าง Soft Power ด้้วยการเป็็ นต้้นแบบ
ด้้านการสร้้างความสััมพัันธ์์ระหว่่างประเทศ โดยใช้้
นโยบายส่่งเสริิมบทบาทการเป็็นผู้้�สนัับสนุุนประชาธิิปไตย
ผ่่ า นโครงการและความช่่ ว ยเหลืื อ ทางการเงิิ น ของ
Japan International Coopertion Agency (JICA)
และการให้้ค วามช่่ว ยเหลืื อ ในด้้า นอื่่�นๆ ทั้้�ง ในด้้า น
การศึึกษา ธรรมาภิิบาลภาครััฐ สิิทธิิมนุุษยชน การป้้องกััน
การคอร์์รัปั ชััน และการรัักษาสัันติิภาพ เป็็นต้้น นอกจากนี้้�
ยัังพััฒนา Soft Power ด้้านมรดกทางวััฒนธรรมและ
ค่่านิิยมที่่�เป็็ นสากล ผ่่านการอนุุรักั ษ์์ ส่่งเสริิม และ
เผยแพร่่ศิิลปวััฒนธรรมที่่�มีีเสน่่ห์แ์ ละเป็็ นเอกลัักษณ์์
ของญี่่�ปุ่่� น และการส่่ง เสริิม ค่่านิิ ย มที่่�เป็็ น ที่่�ยอมรัับ
ของสากล เช่่น เสรีีภาพ ความคิิดสร้้างสรรค์์ การเป็็ นมิิตร
กัับสิ่่�งแวดล้้อม การช่่วยเหลืือด้้านมนุุษยธรรม และ
บทบาทที่่�สร้้างสรรค์์ของกองทััพ เป็็ นต้้น
จนกระทั่่�งหลัังวิิกฤตฟองสบู่่�ช่่วงต้้นทศวรรษที่่� 90
เป็็ นต้้นมา ญี่่�ปุ่่� นประสบปัั ญหาประชากรในประเทศ
ลดลงอย่่างต่่อเนื่่�อง อััตราการเกิิดที่่�น้้อยลงส่่งผลให้้เกิิด
การขาดแคลนแรงงานในตลาดอุุตสาหกรรมการผลิิต
เดิิมซึ่่�งเคยรุ่่�งเรืืองอย่่างยานยนต์์และเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า
ทำำ�ให้้ก ารเติิ บ โตทางเศรษฐกิิ จ ของประเทศญี่่�ปุ่่� น
หยุุดชะงัักมาเป็็ นระยะเวลากว่่า 20 ปีี

แนวโน้้ม ในการก้้า วสู่่�สััง คมผู้้�สููง อายุุที่่�รุุ น แรงขึ้้�น
ญี่่�ปุ่่� นจึึ ง ต้้อ งเร่่ ง หาอุุ ต สาหกรรมใหม่่ ที่่�ขัั บ เคลื่่�อน
เศรษฐกิิ จ สร้้ า งสรรค์์ อัั น เป็็ นที่่�มาของนโยบาย
Cool Japan นํําสิินค้้าและบริิการทางวััฒนธรรมที่่�
โดดเด่่ น ของญี่่�ปุ่่� นมาต่่ อ ยอดให้้ เ ป็็ นเศรษฐกิิ จ
สร้้า งสรรค์์สู่่�ต่่างประเทศ และเชื้้�อเชิิญชาวต่่างชาติิ
ให้้มาท่่องเที่่�ยว นํําไปสู่่�การเติิบโตของเศรษฐกิิจและ
เพิ่่�มการจ้้างงานภายในประเทศอย่่างได้้ผล

ยุุทธศาสตร์์ ในการผลัักดััน
เพื่่�อดำำ�เนิินนโยบายดัังกล่่าวให้้มีีประสิิทธิิภาพ รััฐบาลญี่่�ปุ่่�นแต่่งตั้้�งตำำ�แหน่่งรััฐมนตรีียุทุ ธศาสตร์์ Cool Japan
ขึ้้�นในปีี 2012
นโยบาย Cool Japan เกิิดจากความร่่วมมืือจากหน่่วยงานต่่างๆ มากมาย ไม่่ว่า่ จะเป็็ นสำำ�นัักงานวััฒนธรรม
กระทรวงเศรษฐกิิจการค้้าและอุุตสาหกรรม กระทรวงการต่่างประเทศ กรมการท่่องเที่่�ยว กระทรวงยุุติิธรรม
กระทรวงกิิจการภายในและการสื่่�อสาร กระทรวงเกษตรป่่ าไม้้และประมง ฯลฯ ทุุกหน่่วยงานล้้วนมีีบทบาท
ในการเชื่่�อมโยงนโยบาย Cool Japan กัับภาคเอกชนเพื่่�อขยายการบริิโภคสิินค้้าและการบริิการของประเทศญี่่�ปุ่่�น เช่่น
สำำ�นัักงานวััฒนธรรมทำำ�โครงการพััฒนาทรััพยากรบุุคคลด้้านศิิลปวััฒนธรรม กระทรวงเศรษฐกิิจการค้้าฯ ให้้ทุนุ
กัับนัักสร้้างสรรค์์ในการคิิดและการออกแบบงานวััฒนธรรมของญี่่�ปุ่่� นอย่่างสร้้างสรรค์์ กระทรวงเศรษฐกิิจฯ
ช่่วยส่่งเสริิมช่่องทางการจััดจำำ�หน่่ายในต่่างประเทศ ส่่วนกระทรวงกิิจการภายในและการสื่่�อสารฯ สร้้างระบบ
การกระจายและออกอากาศดิิจิิทััลคอนเทนต์์ รวมถึึงเผยแพร่่ข้อ้ มููลข่่าวสารเกี่่�ยวกัับ Cool Japan ออกสู่่�
ต่่างประเทศ เป็็ นต้้น นอกจากนี้้�ยัังมีี Japan Foundation ที่่�คอยทำำ�หน้้าที่่�ช่ว่ ยเผยแพร่่เกี่่�ยวกัับวััฒนธรรมญี่่�ปุ่่�น
และ Cool Japan อีีกทางด้้วย
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วััฒนธรรมโดดเด่่นที่่�เป็็น “Cool Japan”
มัั ง งะ (Manga) หรืื อ หนัั ง สืื อ การ์์ตูู น ญี่่�ปุ่่� น
เป็็ นหนึ่่�งในสิินค้้าทางวััฒนธรรมที่่�ได้้รับั ความนิิยม
อย่่ า งสููง ไปทั่่�วโลก มััง งะมีี บ ทบาทช่่ ว ยเผยแพร่่
วัั ฒ นธรรมญี่่�ปุ่่� น ไม่่ ว่่ า จะเป็็ นผลงานระดัั บ
มาสเตอร์์ พีี ซ ของเจ้้ าพ่่ อ มัั ง งะญี่่�ปุ่่� น อย่่ า ง
Tetsuka Tsutomu ไล่่ ม าจนถึึ ง Doraemon
Dragon Ball Sailor Moon ฯลฯ ไปจนถึึงผลงาน
ที่่�สร้้างปรากฏการณ์์อย่่าง One Piece ที่่�ถูกู ตีีพิิมพ์์
กว่่ า 60 ล้้า นเล่่ ม และจำำ�หน่่ า ยมากกว่่ า 35
ประเทศ รวมถึึงแอนิิ เมชัันที่่�ฉายใน 40 ประเทศ
Naruto มััง งะที่่�ถููก ตีี พิิ ม พ์์ม ากกว่่า 75 ล้้า นเล่่ม
และจััดจำำ�หน่่ายกว่่า 35 ประเทศทั่่�วโลก ส่่วนเวอร์์ชันั
แอนิิเมชัันก็็ฉายในประเทศต่่างๆ กว่่า 80 ประเทศ
มีีการต่่อยอดมัังงะเป็็ นทั้้�งพิิพิิธภััณฑ์์ นิิทรรศการ
ไปจนถึึงคาเฟ่่ และสิินค้้าสะสมต่่างๆ
ภาพยนตร์์แ อนิิ เ มชัั น หรืือ ที่่�เรีีย กว่่า อนิิ เ มะ
ส่่วนใหญ่่มักั ถููกดััดแปลงมาจากมัังงะที่่�ได้้รับั ความนิิยม
เช่่น ดาบพิิฆาตอสููร เดอะมููฟวี่่� : รถไฟสู่่�นิิรันั ดร์์ ที่่�สร้้าง
ปรากฏการณ์์ ทำำ�เงิินไปมากกว่่า 2.88 หมื่่�นล้้านเยน
เมื่่�อปีี 2020
Game เป็็ นอีีกหนึ่่�งสิินค้้าญี่่�ปุ่่� นที่่�ได้้รับั ความนิิยม
ไปทั่่�วโลก โดยมีีทั้้�งเกมตู้้� เครื่่�องเกมเล่่นที่่�บ้้าน และ
เครื่่�องเล่่นเกมพกพา ไปจนถึึงเกมออนไลน์์ มููลค่่า
ตลาดของอุุตสาหกรรมเกมในญี่่�ปุ่่� นอยู่่�ที่่�ปีีละ 17.44
หมื่่�นล้้านเยนและมีีแนวโน้้มเติิบโตขึ้้�นเรื่่�อยๆ
Character เช่่ น Hello Kitty ที่่�คนทั่่�วไปหลง
คิิ ด ว่่ า เป็็ น แมวมาตั้้�งนาน แต่่ เ พิ่่�งมีี ก ารเฉลยกัั น
เมื่่�อไม่่ น านมานี้้�ว่่ า เป็็ น เด็็ ก ผู้้�ห ญิิ ง ต่่ า งหากก็็ เ ป็็ น
ตััวละครที่่�มีีการจััดจำำ�หน่่ายมากกว่่า 100 ประเทศ
ทั่่�วโลกหรืือตััวละครอย่่าง Pokemon
ก็็ มีี ย อดขายรวมสิิ น ค้้า และบริิก าร
ถึึงกว่่า 3.6 ล้้านล้้านเยน เป็็ นต้้น ทั้้�งนี้้�
มีีการประมาณการณ์์ว่า่ ธุุรกิิจลิิขสิิทธิ์์�
ตัั ว ละครนั้้�นสร้้ า งรายได้้ ใ ห้้ กัั บ
ญี่่�ปุ่่� นมากกว่่ า 37 ล้้า นล้้า นเยน
ต่่อปีี เลยทีีเดีียว

Kawaii Fashion สิินค้้าและการบริิการ
ที่่�มีีความคาวาอีี น่่ารักั เช่่น เสื้้�อผ้้า ของเล่่น
ขนม อาหาร ฯลฯ
Karaoke รููปแบบความบัันเทิิงผ่่านการร้้องเพลง
ประกอบดนตรีีที่่�ปิิดเสีียงนัักร้้องเอาไว้้กลายเป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งของการละลายพฤติิกรรมในที่่�ทำำ�งาน
และความบัันเทิิงสามััญประจำำ�บ้้านของคนทั่่�วทั้้�งโลก
โดยจุุดเริ่่�มต้้นของคาราโอเกะเกิิดขึ้้�นในช่่วงยุุค 70
เมื่่�อ Daisuke Inoue นัั ก ร้้อ งและผู้้�จัั ด การ
วงดนตรีีในแถบโกเบของญี่่�ปุ่่�น แก้้ปััญหาที่่�เขาไม่่
สามารถไปแสดงในร้้านต่่างๆ ได้้ในเวลาเดีียวกััน
จึึงบัันทึึกการแสดงของตััวเองและลบเสีียงร้้อง
ออกไปให้้ ค นดูู ส ามารถร้้ อ งเพลงได้้ ด้ ้ ว ย
จนกลายเป็็ นที่่�นิิ ย มไปทั่่�วญี่่�ปุ่่� น จนกระทั่่�งใน
ช่่วงยุุค 80 เศรษฐกิิจของญี่่�ปุ่่� นรุ่่�งเรืืองถึึงขีีดสุุด
วััฒ นธรรมการร้้อ งคาราโอเกะจึึ ง ขยายตััว ไป
ทั่่�วโลก โดยบางประเทศก็็ใช้้ชื่่�อทัับศััพท์์ไปเลยว่่า
Karaoke (kara (空) แปลว่่า "ว่่างเปล่่า" และ oke
(オケ) คำำ�ย่่อจากคำำ�ว่่า "Orchestra" ในภาษา
อัังกฤษ) และบางประเทศมีีชื่่�อเรีียกของตััวเอง เช่่น
KTV ในจีีน Noraebang (นอแรบััง) ในเกาหลีี และ
Videoke ในฟิิ ลิปิ ปิิ นส์์
อาหารญี่่�ปุ่� ่น ร้้านอาหารญี่่�ปุ่่� นมีีการเติิบโต
อย่่างต่่อเนื่่�องจาก 24,000 ร้้าน เป็็ น 89,000 ร้้าน
อาหารญี่่�ปุ่่�นได้้รับั ความนิิยมไปทั่่�วโลก
วัั ฒ นธรรมดั้้� ง เดิิ ม เช่่ น งานฝีี มืื อ และ
หััตถกรรมดั้้�งเดิิมตามที่่�กระทรวงเศรษฐกิิจการค้้า
และอุุต สาหกรรมญี่่�ปุ่่� น (METI) กำำ�หนดไว้้มีี
8 ประเภทหลััก ได้้แก่่ เครื่่�องปั้้�นดิินเผา สิ่่�งทอ
เครื่่�องเขิินญี่่�ปุ่่�น งานไม้้ เครื่่�องโลหะ ตุ๊๊�กตากระดาษ
และอื่่�นๆ

Focus
ญี่่�ปุ่่� นรู้้�ดีีถึึงวิิธีีการใช้้ประโยชน์์จากทรััพย์์สิินทาง
วััฒนธรรมอัันหลากหลายของตน แม้้ในยามที่่�โลก
ต้้องเผชิิญกัับสถานการณ์์ วิิกฤตโควิิด-19 แต่่ก็็ยังั
ยืืนหยััดจะจััดโตเกีียวโอลิิมปิิ กในปีี 2019 ซึ่่�งเป็็ นเวทีี
ในการแสดงความแข็็ ง แกร่่ง ของ Soft Power
ญี่่�ปุ่่� นสู่่�สายตาชาวโลกได้้เป็็ นอย่่างดีี และเราก็็ได้้
เห็็นองค์์ประกอบหลายอย่่างของ Cool Japan ผ่่าน
พิิธีีเปิิ ดมหกรรมดัังกล่่าว

DECODE

เกาหลีี
K-POP Fever
0 กระแสดีี ไม่่มีีแผ่่ว ผลจาก
5 การดำำ�เนิินงานมาอย่่างยาวนาน
ปฏิิเสธไม่่ได้้เลยว่่า Soft Power จากอุุตสาหกรรมบัันเทิิง ไม่่ว่า่ จะเป็็ นซีีรีส์ี ์ ภาพยนตร์์ และดนตรีี
ของเกาหลีีได้้ส่่งแรงกระเพื่่�อมไปยัังอุุตสาหกรรมอื่่�นๆ มากมาย เพีียงแค่่ช่่วงไม่่กี่่�ปีีที่่�ผ่่านมา
เกาหลีีมีีทั้้�ง Mega Idol ศิิลปิิ น K-POP และ K-Star หนัังซีีรีีส์เ์ ป็็ นที่่�พููดถึึงโดนใจสร้้างอิิมแพ็็ก
ในระดัับโลกมากมาย สิ่่�งต่่างๆ เหล่่านี้้�ไม่่ได้้เกิิดขึ้้�นเพีียงชั่่�วข้้ามคืืน แต่่เกิิดจากความพยายามผลัักดััน
อย่่างจริิงจัังด้้วยสายตาที่่�เข้้าใจต่่อเนื่่�องยาวนาน

“Hallyu” การผลัักดัันอย่่าง
ต่่อเนื่่�องยาวนาน

ความสำำ�เร็็จดัังกล่่าวทั้้�งหมดและกระแสปรากฏการณ์์
Hallyu หรืือกระแสความคลั่่�งไคล้้ในวััฒนธรรมเกาหลีี
(Korean Wave) ที่่�เพิ่่�มสููงขึ้้�นตั้้�งแต่่ช่ว่ งปลายทศวรรษที่่�
1990 เกิิดจากความพยายามผลัักดัันอย่่างจริิงจัังและ
เข้้าใจอย่่างต่่อเนื่่�อง โดยหลัังจากวิิกฤตเศรษฐกิิจเมื่่�อ
ปีี 1997 ส่่งผลต่่อหลายประเทศในเอเชีียรวมถึึงเกาหลีี
เป็็ นเงื่่�อนไขผลัั ก ดัั น ให้้ ต้ ้อ งพัั ฒ นาอุุ ต สาหกรรม
สร้้างสรรค์์ ซึ่่�งรวมถึึงอุุตสาหกรรมบัันเทิิงอย่่างจริิงจััง
เพื่่�อการนี้้�กระทรวงวััฒนธรรมและการท่่องเที่่�ยวจึึงได้้
จััดทำำ�แผนที่่�เรีียกว่่า Broadcast Video Promotion
Plan มีีการสร้้างระบบโควตาภาพยนตร์์เพื่่�อพััฒนา
คุุณภาพให้้กับั ภาพยนตร์์เกาหลีี วิิทยาลััยต่่างๆ ได้้รับั
การส่่งเสริิมหลัักสููตรสร้้างบุุคลากรให้้กับั อุุตสาหกรรม
บัันเทิิง มีีการสนัับสนุุนให้้ Korean Film Council จััดหา
เงิินทุุนสร้้างและผลัักดัันการส่่งออกภาพยนตร์์เกาหลีี
กระแสปรากฏการณ์์ Hallyu ยัังถููกขัับเคลื่่�อนโดย
การเผยแพร่่ละครทีีวีีเกาหลีีหรืือ K-Dramas สู่่�เอเชีีย
ตะวัันออกและเอเชีียตะวัันออกเฉีี ยงใต้้ในช่่วงแรกๆ
รััฐบาลยัังได้้มีกี ารจััดสรรงบประมาณ และจััดทำำ�แผนงาน
เพื่่�อสนัับสนุุนผลัักดัันหล่่อเลี้้�ยงกระแส Korean Wave
อีีกหลายระลอก ต่่อมา Korean Wave ดัังกล่่าวจึึงค่่อยๆ
พัั ฒ นาก่่ อ ตัั ว ขึ้้�นเป็็ นความมหัั ศ จรรย์์ ร ะดัั บ โลก
วััดได้้จากจากยอดผู้้�เข้้าชมมิิวสิิกวิิดีีโอ K-Pop บน
YouTube ปัั จ จุุ บััน Korean Wave ยััง แผ่่ ข ยาย
ไปยัั ง ภูู มิิ ภ าคอื่่�นทั่่� วโลก ต่่ อ ยอดส่่ง ผลดีี ใ ห้้ กัั บ
อุุตสาหกรรมอื่่�นๆ มากมาย ซึ่่�งเบื้้�องหลัังความสำำ�เร็็จ
ดัังกล่่าวนั้้�นยุุทธศาสตร์์สำำ�คัญ
ั อยู่่�ที่่�การจััดตั้้�ง Korea
Creative Content Agency (KOCCA) เพื่่�อทำำ�หน้้าที่่�เป็็ น
ฟัั นเฟืื องหลัักใช้้ความคิิดสร้้างสรรค์์ รวมทั้้�งการส่่งออก
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คอนเทนต์์และวััฒนธรรมเกาหลีีประสบความสำำ�เร็็จ
ในเชิิงพาณิิชย์์
หน้้ าที่่� ของ KOCCA คืื อ ส่่ ง เสริิ ม ให้้ ธุุ ร กิิ จ
ด้้ า นวััฒนธรรมของเกาหลีีเติิบโต พร้้อมทั้้�ง ขยายสู่่�
ตลาดโลกผ่่านวิิธีีคิิดแบบเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ ไม่่ว่่า
จะเป็็ นละคร ภาพยนตร์์ นัักร้้อง นัักแสดง การท่่องเที่่�ยว
อาหาร โดย KOCCA เป็็ นทั้้�งศููนย์์กลางในบริิหารงาน
สนัับ สนุุ น ให้้มีี ก ารผสานความร่่ ว มมืื อ กัั น ระหว่่ า ง
กลุ่่�มธุุรกิิจวััฒนธรรมสััญชาติิเกาหลีีด้ว้ ยกัันเอง รวมถึึง
เป็็ นสะพานเชื่่�อมความร่่วมมืือจากต่่างประเทศ เช่่น
ภาพยนตร์์ หรืือละครร่่วมทุุนสร้้าง ทั้้�งยัังมีีบทบาทเป็็ น
กองทุุนส่่งเสริิมธุุรกิิจด้้านวััฒนธรรมต่่างๆ อีีกด้้วย
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ภาพยนตร์์และ K-Series

อาหารเกาหลีี…กิินตามโอปป้้า

ไม่่ว่า่ จะเป็็ น Parasite ที่่�โดดเด่่นบนเวทีีออสการ์์
Squid Game สร้้างปรากฏการณ์์ฮิิตถล่่มทลาย
ทั่่�วโลกมีียอดชมทาง Netflix 1.65 พัันล้้านชั่่�วโมง
ภายในเวลาแค่่ 4 สััปดาห์์ ฯลฯ สื่่�อบัันเทิิงเกาหลีี
อย่่างภาพยนตร์์และซีีรีีส์เ์ ป็็ นสะพานเชื่่�อมดึึงดููด
ให้้ผู้้�คนอยากสััมผััสวััฒนธรรมเกาหลีีและสนัับสนุุน
อุุตสาหกรรมหลากหลาย ไม่่ว่า่ จะเป็็ นอาหารและ
เครื่่�องดื่่�ม เทคโนโลยีี อุุตสาหกรรมความงาม เรายััง
ได้้เห็็นคอนเทนต์์ที่่�ส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์ในด้้านอื่่�น
ของเกาหลีี เช่่น Start Up ที่่�แสดงให้้เห็็นว่่าเกาหลีี
เป็็นฮัับทางด้้านนวััตกรรมและธุุรกิิจ หรืือซีีรีส์ี แ์ นวหมอ
หลายเรื่่�องก็็ ล้ว้ นแสดงให้้เห็็นถึึงความก้้าวหน้้า
ด้้ า นการแพทย์์ แ ละสาธารณสุุ ข ของเกาหลีี
ยััง ไม่่นัับ อุุต สาหกรรมท่่อ งเที่่�ยวที่่�ดึึงนัักเดิินทาง
ให้้ไปเยืือนตามรอยซีีรีส์ี ์ ฯลฯ

K-Idol & Star ดาราแม่่เหล็็กของแฟนคลัับ
เกาหลีีมีดี นตรีี K-POP ที่่�สร้้างกระแสนิิยมไปทั่่�วโลก
ในจำำ�นวนนั้้�นมีี เ กิิ ร์ ล์ กรุ๊๊�ป อย่่ า ง Blackpink และ
บอยแบนด์์อย่่าง BTS ที่่�แสดงพลัังสู่่�ตะวัันตก ปีี ที่่�ผ่า่ นมา
ได้้ทำำ�งานร่่วมกัันกัับศิิลปิิ นระดัับโลกมากมาย เกาหลีี
มีี K-Idol จำำ�นวนไม่่ น้้อ ยที่่�เป็็ น พลััง แม่่ เ หล็็ก ซึ่่�ง
นอกจากดึึงดููดแฟนคลัับจากทั่่�วโลกได้้แล้้ว ยัังถึึง
ขั้้�นที่่�แบรนด์์ดังั ระดัับโลกหลายๆ แบรนด์์ยังั ต้้องขอ
ยกตำำ�แหน่่ง Brand Ambassador ให้้
ภาพลัั ก ษณ์์ ที่่� สวยหล่่ อ อย่่ า งหมดจดและ
วัั ฒ นธรรมรัั ก สวยรัั ก งามในแบบ K-Beauty
ที่่�ส่่งผ่่านทั้้�งไอดอลและนัักแสดงเกาหลีียังั เป็็ นพลััง
สำำ�คััญที่่�ดัันส่่งอุุตสาหกรรมความงาม โดยในปีี 2020
ยอดส่่งออกเครื่่�องสำำ�อางพุ่่�งขึ้้�นถึึง 16.1% เมื่่�อเทีียบ
กัับปีี 2019 อยู่่�ที่่� 7,570 ล้้านดอลลาร์์ ทำำ�ให้้เกาหลีี
เป็็ น ประเทศผู้้�ส่่ง ออกเครื่่� อ งสำำ�อางรายใหญ่่ ที่่�สุุด
อัันดัับ 3 ของโลก รองจากฝรั่่�งเศสและสหรััฐฯ นี่่�ยััง
ไม่่นับั การเป็็ นฮัับของการทำำ�ศััลยกรรมความงามที่่�
ได้้รับั ความเชื่่�อถืืออีีกด้้วย

จากการกระหน่ำำ��นำำ�เสนอวััฒ นธรรมอาหาร
เกาหลีี ท างภาพยนตร์์แ ละ K-Series มาอย่่า ง
แยบยลและต่่อเนื่่�อง พบว่่าหลัังภาพยนตร์์เรื่่�อง
Parasite ออกฉายและเกิิ ด กระแสจาปากูู รีี
(บะหมี่่�เกาหลีีชนิิดหนึ่่�ง) บริิษััท นงชิิม (Nongshim)
ผู้้�ผลิิตรามยอนรายใหญ่่ได้้เปิิ ดตััวผลิิตภััณฑ์์ใหม่่
ใน 20 ประเทศ และท่่ามกลางการแพร่่ระบาดของ
โควิิด -19 เกาหลีีส่ง่ ออกบะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็จรููปเพิ่่�มขึ้้�น
กว่่า 28% ในช่่วง 11 เดืือนแรกของปีี 2020 ตััวเลข
ส่่ง ออกบะหมี่่�กึ่่�งสำำ�เร็็ จ รูู ป ในต่่ า งประเทศอยู่่�ที่่�
549.72 ล้้านดอลลาร์์สหรััฐในช่่วงเดืือนมกราคม พฤศจิิกายนซึ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นถึึง 28.4% จากปีี ก่่อนหน้้า
ด้้านเหล้้าประจำำ�ชาติิอย่่างโซจููและมัักกอลลีีก็มี็ ี
แนวโน้้ม ทางการตลาดที่่�เติิ บ โตอย่่า งเห็็ น ได้้ชััด
นี่่�ยััง ไม่่ นัับ อุุต สาหกรรมร้้า นอาหารมีี ก ารขยาย
จำำ�นวนร้้านอาหารเกาหลีีในต่่างแดน และล่่าสุดุ
ในช่่ ว งปลายปีี 2021 ที่่�ผ่่ า นมาก็็ มีี ร ายงานว่่ า
ยอดส่่งออกสิินค้้าในหมวดอาหารของเกาหลีีเติิบโต
เพิ่่�มขึ้้�นถึึง 16.1% ไปอยู่่�ที่่� 10,130 ล้้านดอลลาร์์
สหรััฐ โดยเป็็ น การทะลุุ 10,000 ล้้า นดอลลาร์์
เป็็ นครั้้�งแรก

Focus
ในช่่วงการระบาดโควิิดระลอกสอง เกาหลีีระดมนำำ�ศิิลปิิ น K-POP ที่่�มีีฐานแฟนคลัับมากมายทั่่�วโลกมาผลิิต
รายการท่่องเที่่�ยว เป็็ นการใช้้ไอดอล Soft Power มาช่่วยโปรโมตการท่่องเที่่�ยว เช่่น พาไปเที่่�ยวในท้้องถิ่่�น
ชวนทำำ�อาหารเกาหลีี นอกจากจะช่่วยกระตุ้้�นการท่่องเที่่�ยวภายในประเทศแล้้วยัังเป็็ นการดึึงดููดให้้นักั ท่่องเที่่�ยว
ต่่างชาติิอยากจะเดิินทางไปยัังเกาหลีีทันั ทีีที่่�สถานการณ์์โควิิดบรรเทาลง

TALK TO ZINE

เสน่ห์ที่มากกว่า
การปรุงอาหาร
จากครััวบ้้านบ้้าน
สู่่� จานระดัับโลก

ดูเพิ่มเติม สแกนเลย!

ในงานมหกรรมความรู้้� OKMD Knowledge
Festival ครั้้�งที่่� 3 “ไท(ย)ม์์ แมชชีีน เมื่่�อเทรนด์์โลก
(ย้้อ นสู่่�) ภูู มิิ ปัั ญ ญาไทย” เดวิิ ด ทอมป์์ สััน ได้้ม า
บอกเล่่ า ประสบการณ์์ใ นการนำำ�ภููมิิ ปัั ญ ญาท้้อ งถิ่่�น
ไทยไปสร้้างคุุณค่่าสู่่�สายตาชาวโลก เขาคืือเชฟชาว
ออสเตรเลีียผู้้�เชี่่�ยวชาญวััฒนธรรมอาหารไทย เจ้้าของ
ร้้าน “น้ำำ��” (Nahm) ร้้านอาหารไทยแบบฉบัับครััวไทยแท้้
(Authentic Cuisine) โดยใช้้วัตั ถุุดิิบท้้องถิ่่�นสดใหม่่
ตามฤดููกาล ผ่่านกระบวนการปรุุงตามตำำ�รัับอาหารไทย
พื้้�นถิ่่�นและอาหารไทยชาววััง โด่่งดัังติิดอัันดัับ 1 ใน 50
ร้้านอาหารยอดเยี่่�ยมของโลก

ความรุ่่�มรวยด้้วยวััฒนธรรมและภููมิิปััญญาคืือแก่่นแท้้ที่่�พาครััวไทยสู่่�ระดัับโลก เดวิิด ทอมป์์สััน ได้้วิิเคราะห์์
โอกาสของอาหารไทยในตลาดโลกว่่า
“ผู้้�บริิโภคในปัั จจุุบันั มีีความต้้องการที่่�หลากหลายและมีีรายละเอีียดมากยิ่่�งขึ้้�น ไม่่ว่่าจะเป็็ นกระแสตื่่�นตััว
เรื่่�องความปลอดภััยของอาหาร ความต้้องการรสชาติิและประสบการณ์์ที่่�แปลกใหม่่ไปจนถึึง “คุุณค่า่ ” และ “เรื่่�องราว”
ในรสชาติิของอาหาร ซึ่่�งอาหารพื้้�นบ้้านของไทยเต็็มไปด้้วยภููมิิปััญญาไทยซึ่่�งดีี ต่่อสุุขภาพและสิ่่�งแวดล้้อม
กำำ�ลัังเป็็ นกระแสที่่�ร้้านอาหารระดัับโลกให้้ความสนใจ”
เดวิิด ทอมป์์สััน ค้้นคว้้าด้า้ นประวััติิศาสตร์์ สัังคม และวััฒนธรรมไทยที่่�เกี่่�ยวข้้องผ่่านจดหมายเหตุุ ตั้้�งแต่่
สมััยสุุโขทััย อยุุธยา จนถึึงรััตนโกสิินทร์์ เขาเล่่าถึงึ แนวคิิดที่่�แตกต่่างระหว่่างอาหารตะวัันตกและอาหารไทยว่่า
“การทำ�ำ อาหารตะวัันตกจะต้้องเข้้มงวดในวิิธีีการปรุุ ง มีีการชั่�ง่ ตวงเป็็ นสััดส่่วนตามสููตรตายตััว ในขณะที่่�
อาหารไทยเต็็มไปด้้วยส่่วนผสมที่่�หลากหลาย ไม่่ตายตััวในการปรุุง สร้้างความน่่าตื่่น� ตาตื่่น� ใจในการประกอบ
อาหารมากกว่่า การทำ�ำ อาหารในเมืืองไทยจึึงเป็็ นมากกว่่าการปรุุงอาหาร แต่่เป็็ นมนต์์เสน่่ห์ที่่์ น่� า่ หลงใหล และ
เป็็ นอััตลัักษณ์์ที่่น่� า่ ค้้นหา สะท้้อนภููมิปัิ ัญญาในอาหารไทยว่่าเป็็ นมากกว่่าการกิินเพื่่อ� ให้้ท้อ้ งอิ่่�ม แต่่เป็็ นการสื่่อ� สาร
ถึึงความละเมีียดละไม และความเชื่่อ� มโยงระหว่่างอาหารกัับวิิถีชีี วิี ติ
การเห็็นคนไทยตื่่น� เช้้าเพื่่อ� ใส่่บาตรด้้วยอาหารที่่�ปรุุงด้้วยตนเอง แสดงถึึงความเหนืือระดัับของอาหารไทย
ที่่�เชื่่�อมโยงกัับจิิตวิิญญาณและความศรััทธาในศาสนา นั่่�นเพราะวิิถีีชีีวิิตของคนไทยมีีความผููกพัันกัับอาหาร
อย่่างมาก อาหารไม่่เพีียงแต่่เป็็ นสิ่่�งที่่�คนไทยบริิโภคเพื่่อ� ความอยู่่�รอด แต่่เป็็ นการตอบสนองความสุุขทางกาย จิิตใจ
และจิิตวิิญญาณ”
วิิถีกี ารกิินอยู่่�แบบดั้้ง� เดิิมของไทยเป็็ นเสน่่ห์ที่์ ห่� อมหวนเย้้ายวนให้้นานาชาติิหันั มอง เพราะเรื่่�องราว
ของครััวไทยมิิใช่่เพีียงอาหาร หากแต่่คืือวััฒนธรรมที่่ป� รุุงใส่่จาน เชิิญชวนให้้ชาวโลกลิ้้ม� ลองได้้อย่่าง
ไม่อายใคร
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A-Z Thailand Soft Power
Soft Power ทางวัฒนธรรมของไทยที่ ได้รับความนิยมในต่างแดน

ส�ำรวจการเติบโตของ Soft Power ทางวัฒนธรรมของไทยหลายแขนงที่โด่งดังในต่างประเทศ รวมถึงอีกหลาย
ปั จจัยที่จะช่วยผลักดันให้ Soft Power ไทยไปได้ไกลกว่านี ้

AGENCY

BOXING

COACHELLA

DRAMA

เอเจนซี่ ไ ทยมี คุ ณ ภาพ
มากมาย เช่ น Illusion
โปรดัก ชั น เฮาส์ท่ี มี ฝี มื อ
ในการสร้า งสรรค์ เคย
กวาดรางวัลจาก Cannes
Lion ได้มากถึง 16 รางวัล

กระทรวงวัฒ นธรรมไทย
เตรีย มสร้า งแพลตฟอร์ม
เกี่ ย วกับ มวยไทยไว้แ บบ
ครบวงจร เพื่อสร้างมูลค่า
ทางวัฒนธรรมให้สามารถ
เข้าถงึ ได้ในระดับสากล

เวทีี ด นตรีี ร ะดัั บ โลกที่่�
แรปเปอร์์ไ ทยอย่่ า งมิิ ล ลิิ
(Milli) กิ น ข้ า วเหนี ย ว
มะม่ ว งโชว์ บ นเวที จุ ด
กระแสให้ค นไทยตื่ น ตัว
เรื่ อ ง Soft Power

ละครไทยได้รบั ความนิยม
ในหลายประเทศของเอเชีย
เช่น “บุพเพสันนิวาส” ได้
สร้างปรากฏการณ์ความ
นิยมในจีน โดยขึน้ เทรนด์
ทวิตเตอร์อนั ดับ 1 ในจีน

E-SPORTS

FILM

GLOBAL SOFT POWER
INDEX 2022

HOME SWEET HOME

หนึ่ ง ใน Soft Power ที่
รัฐบาลเตรียมผลักดันและ
สนับสนุนอุตสาหกรรมนี ้
อย่างเต็มที่ โดยตัง้ เป้าให้
เป็นสถานทีแ่ ข่งขันระดับโลก

รัตน์ เปสตันยี ผูก้ ำ� กับที่มี
บทบาทในการโน้มน้าวให้
รัฐบาลเห็นถึงคุณค่าของ
ภาพยนตร์วา่ มีมลู ค่าส�ำคัญ
ทางศิลปะ และเศรษฐกิจของ
ประเทศ

ผลการจัดอันดับประเทศ
ที่มี Soft Power ทรงพลัง
ที่สดุ ในโลกประจ�ำปี 2022
ปรากฏว่าประเทศไทยอยู่
ที่อนั ดับ 35 จากทัง้ หมด
120 ประเทศ

เกมออนไลน์ส ยองขวัญ
ที่ พั ฒ นาโดยที ม คนไทย
แห่งบริษัท YGGDRAZIL
Group ที่ได้รบั กระแสตอบ
รับดีเกินคาดจากเกมเมอร์
ไทยและต่างชาติ

INTERNATIONAL
EVENTS

JAA PANOM

KHAN KLUAY

LISA

การเสนอเป็็ นเจ้้ า ภาพ
จัั ด งานสำำ�คัั ญ ระหว่่ า ง
ประเทศ (International
Events) เป็็ น อีี ก หนึ่่�งวิิ ธีี
ในการส่่งเสริิมภาพลัักษณ์์
ไทยด้้านการเป็็ นเจ้้าภาพ
จััดงาน

จา - พนม ยีีรัมั ย์์ หรืือเป็็ น
ที่รูจ้ กั ในระดับโลกว่า โทนี่
จา ผูน้ ำ� พาศิลปะป้องกัน
ตั ว ของไทยให้ ช าวโลก
ได้ท่ึ ง ในความสามารถ
และพาตััว เองเข้้า ไปเป็็ น
บุุคลากรของ Hollywood ได้้

ก้้านกล้้วย (Khan Kluay)
แอนิิ เ มชัั น ของไทยที่่�มีี
เอกลัักษณ์์ไทย ทั้้�งภููมิทัิ ศั น์์
พรรณไม้้ ประเพณีีไทย และ
ยัังได้้รับั รางวััลจากหลายๆ
ประเทศ เช่่น สเปน ฝรั่่�งเศส
และบราซิิล เป็็นต้้น

ลิิซ่่า แบล็็กพิิงก์์ สมาชิิก
สัั ญ ชาติิ ไ ทยเพีี ย งหนึ่่�ง
เดีี ย วในเกิิ ร์ ์ล กรุ๊๊�ปชื่่�อดััง
ของเกาหลีี ที่่�มััก นำำ�เสนอ
ศิิ ล ปวััฒ นธรรมไทยผ่่ า น
ผลงานของตนเอง

one Of a kind

MARTECH

NATION BRANDING

การน�ำ นวั ต กรรมในรู ป แบบ
ต่างๆ มาประยุกต์ใช้ใ นดนตรี
(Music) ศิิลปะ (Art) และกิิจกรรม
นัั น ทนาการ (Recreation)
เป็็ นหนึ่่�งในนโยบายส่่ง เสริิ ม
Soft Power ไทย

เ ป็ น ก า ร ส ร้ า ง ห รื อ พั ฒ น า
อััต ลััก ษณ์์ที่่� เด่่ น ชััด จากแหล่่ ง
ทรัั พ ยากรที่่�เป็็ นจุุ ด แข็็ ง ของ
ประเทศที่่�ควรได้้รับั การส่่งเสริิม
อย่่างชััดเจนและเหมาะสม

ORCHESTRA

PAD THAI

QUEER

RANG ZONG

วง ThailandPhil ได้้ชื่่�อว่่า
เป็็ นวง Orchestra อัันดัับ
หนึ่่�งของไทย และเป็็ นพลััง
ดึึงดููดสำำ�คััญของเศรษฐกิิจ
สร้้างสรรค์์ไทย ดำำ�เนิินการ
โดยวิิทยาลััยดุุริยิ างคศิิลป์์
มหาวิิทยาลััยมหิิดล

Cambridge/Oxford จััด
ให้้คำำ�ว่่ า “ผััด ไทย” เป็็ น
ศััพท์์ C2 หมวดศััพท์์ทั่่�วไป
ที่่�ถููกบััญญััติิใช้้เพื่่�อแสดง
ให้้รู้้�ถึงึ แหล่่งที่่�มาหรืือพื้้�นถิ่่�น
ของสิ่งๆ นัน้ ได้ชดั เจน

วง 4MIX เป็ นวงดนตรี
ที่ มี ส มาชิ ก LGBTQ วง
แรกของไทย ที่พา T-POP
บุกตลาดละตินอเมริกาได้
ส�ำเร็จ

ภาพยนตร์์ร่่างทรง (The
Medium) กำำ�กัับโดย บรรจง
ปิ สญ
ั ธนะกูล กวาดรางวัล
หนั ง ยอดเยี่ ย มจากเวที
นานาชาติ และเป็ นตัวแทน
ประเทศไทยเสนอชื่อเข้าชิง
ออสการ์

STREET FOOD

TUK TUK

UN CERTAIN REGARD

VIPHURIT

กรุุงเทพฯ สวรรค์์แห่่งอาหาร
ริิมทาง โดยเคยได้้รับั การ
จััด อััน ดัับ จากสำำ�นััก ข่่ า ว
CNN ให้เป็นแหล่งสตรีทฟูด้
ทีด่ ที ส่ี ดุ อันดับ 23 ของโลก

ร ถ ตุ๊ ก ตุ๊ ก เ ป็ น ห นึ่ ง ใ น
ยานพาหนะประจำำ�ชาติิ
ไทยที่่�ทั่่� วโลกรู้้�จัั ก และ
อยากหาโอกาสมาลอง
โดยสารสัักครั้้�ง

รางวัลระดับโลกในเทศกาล
ภาพยนตร์ เ มื อ งคานส์
รายการแรกทีภ่ าพยนตร์ไทย
ก้้าวไปปัักธงได้้สำำ�เร็็จ จาก
ภาพยนตร์์เรื่่�องสุุดเสน่่หา
โดย อภิิชาติิพงศ์์วีีรเศรษฐกุุล

วิ ภูริศ ศิ ริทิ พ ย์ หรือ ภูมิ
วิภูริศ (Phum Viphurit)
ศิลปิ นอินดีไ้ ทยที่ได้ไปโชว์
ในเทศกาลดนตรี ใ หญ่ ๆ
ทั่่�วโลก จนสื่่�อต่่างชาติิยกให้้
เป็็ นศิิลปิิ นที่่�น่่าจับั ตามอง

WPG#1 WORLD
SERIES

XEM

Y-ECONOMY

ZONE

การแข่่ ง ขััน ทััว ร์์น าเมนต์์
เจ็็ ต สกีี ร ะดัั บ โลกที่่�เป็็ น
ลิิขสิิทธิ์์� แบรนด์์ไทย เป็็ น
ส น า ม ก า ร แ ข่่ ง ขัั น ที่่�มีี
ผู้้�เข้้าร่ว่ มมากที่่�สุุด 1 ใน 3
ของโลก ได้้แก่่ ไทย โปแลนด์์
สหรััฐอเมริิกา

Xem ในภาษาเวียดนาม
แปลว่า ดู และคนเวียดนาม
นิยมดูละครไทยมากกว่า
ซี รี ส ์เ กาหลี โดยเฉพาะ
ละครช่อง One 31

เป็็นผลลััพธ์์จากความสำำ�เร็็จ
ของปรากฏการณ์์ซีีรีีส์ว์ าย
หรืือ Boy’s Love ของไทย
หนึ่่�งในผู้้�นำำ�ด้้านการผลิิต
คอนเทนต์์ซีีรีีส์ว์ ายอัันดัับ
หนึ่่�งในเอเชีีย

โซนเอเชี ย ถื อ เป็ น ตลาด
หลักของ Soft Power หมวด
ละครดราม่าและซีรีสว์ าย
โดยประเทศที่ ส่ื อ เหล่า นี ้
ได้้ รั ั บ ความนิิ ย ม มีี ทั้้� ง
มาเลเซีีย ไต้้หวััน และจีีน
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SCAN QR CODE
เพื่อรับชม Clip

สร้างสรรค์

Soft Power บนความรู้
เป็็ นที่่�รัับรู้้�กัันดีีว่า่ การแพร่่ระบาดของโควิิด-19 ได้้เปลี่่�ยนแปลงรููปแบบของปฏิิสัมั พัันธ์์ในสัังคมไปอย่่างสิ้้�นเชิิง
รวมทั้้�งทำำ�ให้้เศรษฐกิิจโลกเติิบโตช้้าลงด้้วย ช่่วงที่่�ผ่่านมาหลายประเทศทั่่�วโลกมีีมาตรการยัับยั้้�งการแพร่่ระบาด
ซึง่ ส่งผลต่อหลายอุตสาหกรรม เช่น อุตสาหกรรมท่องเที่ยว บริการ และอุตสาหกรรมการผลิตสินค้า
อย่่างไรก็็ตามพบว่่าในหลายประเทศมีีระบบเศรษฐกิิจแบบหนึ่่�งที่่�คอยค้ำำ��จุุนเศรษฐกิิจโดยรวมเอาไว้้ได้้ นั่่�นคืือ
เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ (Creative Economy)
เศรษฐกิิ จ สร้้า งสรรค์์ไ ม่่ไ ด้้เ กิิ ด ขึ้้�น มาลอยๆ ทว่่าตั้้�งอยู่่�บนพื้้�น ฐานของปัั จ จััย หลายอย่่า ง เช่่น ศััก ยภาพ
ทางวััฒนธรรมเฉพาะของสัังคมนั้้�นๆ รวมไปถึึงความรู้้�ดั้้�งเดิิม (Indigenous Knowledge) ที่่�สัังคมนั้้�นๆ มีีอยู่่�
และถ่่ายทอดสืืบต่่อมาโดยมีีนวััตกรรม ทั้้�งนวััตกรรมทางสัังคม วััฒนธรรม และเศรษฐกิิจ มาช่่วยหนุุนเสริิม
ก่อนจะรวมกันก่อเกิดเป็ นระบบเศรษฐกิจสร้างสรรค์ขนึ ้ มาได้
ในช่่วงปีี ที่่�ผ่่านมามีีรายงานจากเวทีีอังั ค์์ถััด (UNCTAD) หรืือการประชุุมสหประชาชาติิว่่าด้ว้ ยการค้้าและ
การพัฒนา (United Nations Conference on Trade and Development) ว่าเศรษฐกิจสร้างสรรค์นนั้ คิดเป็ น
3% ของ GDP โลก ซึ่่�งถืือว่่าไม่่น้อ้ ยเลย ทั้้�งยัังเป็็ นภาคส่่วนทางเศรษฐกิิจที่่�เติิบโตเร็็วที่่�สุุด รวมทั้้�งมีีความยืืดหยุ่่�น
มากที่่�สุุดด้้วย
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พลังสร้างสรรค์
เพิ่มมูลค่า
ทางเศรษฐกิจ

เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ คืือระบบเศรษฐกิิจที่่�ควบรวม
อุุตสาหกรรมทางวััฒนธรรมเข้้ากับั มููลค่่าทางการค้้า
แล้้วสร้้างผลผลิิตออกมาในรูู ปของวััฒนธรรมและ
ความคิิดที่่�เป็็ นบ่่อเกิิดของสิินค้้าและบริิการต่่างๆ ทั้้�ง
งานฝีี มือื การออกแบบ แฟชั่่�น ธุุรกิิจอาหารรููปแบบใหม่่ๆ
ศิิลปะการแสดง การศึึกษา งานทััศนศิิลป์์ และสิินค้้าและ
บริิการอื่่�นๆ เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ไ ม่่ ไ ด้้มีี ห ลััก เกณฑ์์
หนึ่่�งเดีี ย วร่่ ว มกัั น ว่่ าสิ่่� งนี้้�ใช่่ ห รืื อ ไม่่ ใ ช่่ เ ศรษฐกิิ จ
สร้้างสรรค์์ เพราะแต่่ละประเทศที่่�มีีวัฒ
ั นธรรมและ
อุุตสาหกรรมสร้้างสรรค์์แตกต่่างกััน อาจเกิิดระบบ
เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ที่่�ต่า่ งกัันออกไป
ตััวอย่่างเช่่น ในมััลดีีฟส์์อุุตสาหกรรมท่่องเที่่�ยว
เป็็ นตััวขัับเคลื่่�อนระบบเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ รวมทั้้�ง
เป็็ นหลัักสำำ�คััญในการขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจโดยรวมด้้วย
แต่่โดยทั่่�วไปแล้้วระบบเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์มักั เป็็ น
สัั ญ ลัั ก ษณ์์ แ สดงถึึ ง ความรุ่่�มรวยของมรดกทาง
วัั ฒ นธรรม สิ่่�งแวดล้้ อ ม และวิิ ถีี ชีี วิิ ต ของผู้้�คน
ประเทศนั้้�นๆ

เมื่อประเทศต่างๆ ตระหนักว่า เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์มคี ณ
ุ ค่าทัง้ ทางวัฒนธรรมและการค้า
แต่ ล ะประเทศทั่ วโลกจึ ง พยายามลงทุ น
เพื่ อ เสริม สร้า งระบบเศรษฐกิ จ แบบนี ข้ ึน้ มา
เนื่องจากเศรษฐกิจสร้างสรรค์นนั้ เกี่ยวพันกับ
Soft Power ของประเทศโดยตรง เนื่่�องจาก
อำำ�นาจของประเทศต่่างๆ ในปัั จจุุบันั ขึ้้�นอยู่่�กัับ
กำำ�ลัังทางทหารน้้อยกว่่าพลัังทางเศรษฐกิิจและ
สัังคม เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ คืือการควบรวมกััน
ของมรดกทางวััฒนธรรมกัับระบบเศรษฐกิิ จ
จึึ ง เป็็ น การสำำ�แดงศััก ยภาพทางตััว ตนของ
สััง คมนั้้�นๆ ออกมา และใช้้ศััก ยภาพนั้้�นให้้
เป็ นประโยชน์ในการสร้างรายได้ให้กบั ประเทศ
แล้วส่งผลย้อนกลับไปยังความแข็งแกร่งของ
ประเทศนัน้ ๆ อีกต่อหนึง่
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ตััวอย่่างเช่่น มีีการประเมิินว่่าเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์
ในฝรั่่�งเศสก่่อให้้เกิิ ดการจ้้างงานมากกว่่า 600,000
ตำำ�แหน่่ง คิิดเป็็ นกว่่า 2% ของ GDP โดยเกิิดขึ้้�นทั้้�ง
ในรูู ปของการสร้้างศููนย์์กลางทางวััฒธรรม (Cultural
Hub) ภายในประเทศ ซึ่่�งเป็็ นเครื่่�องแสดงถึึงอััตลัักษณ์์
และเอกลัักษณ์์ของประเทศ ทั้้�งยัังดึึงดููดนัักท่่องเที่่�ยว
ศิิลปิิ น นัักวิิชาการให้้มาศึึกษาหาความรู้้�หรืือเดิินทาง
มาเยี่่�ยมชมเพื่่�อความเพลิิดเพลิินใจ และในอีีกด้้านหนึ่่�ง
ก็็ มีีการส่่งออกสิินค้้าและบริิการที่่�มีี ความสร้้างสรรค์์
ทั้้�งในรููปของสิ่่�งที่่�จัับต้้องได้้และจัับต้้องไม่่ได้้ เช่่น สิินค้้า
อุุปโภคบริิโภค ช็็อกโกแลต ตำำ�รัับอาหารแบบฝรั่่�งเศส
เสื้้�อผ้้าแฟชั่่�น ไปจนถึึงชื่่�อเสีียง หรืือความเป็็ นฝรั่่�งเศส
ที่่�จัับ ต้้อ งไม่่ไ ด้้ อย่่า งเช่่ น แนวคิิ ด ในงานวรรณกรรม
แนวคิิดในการออกแบบแฟชั่่�น ชื่่�อเสีียงของแบรนด์์ดังั ๆ
อย่่าง Louis Vuitton Hermès หรืือ Christian Dior
เป็็ นต้้น สิ่่�งเหล่่านี้้�คืือการตอกย้ำำ��คุุณค่า่ แบรนด์์โดยรวม
ของประเทศโดยไม่่ต้อ้ งป่่ าวประกาศความเป็็ นฝรั่่�งเศส
ทว่่าคนทั้้�งโลกรัับรู้้�ได้้ว่า่ แบรนด์์ของสิินค้้าเหล่่านี้้�ผูกู พััน
กัับแบรนด์์ของประเทศโดยตรง นั่่�นเพราะความแข็็งแกร่่ง
ของเศรษฐกิิ จ สร้้า งสรรค์์ใ นประเทศได้้ฉ ายเด่่ น ชััด
ออกไปนอกประเทศ แล้้วสร้้างอิิทธิิพลต่่อการบริิโภคของ
ผู้้�บริิโภคในตลาดระดัับโลก

เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์จึึงเป็็ นระบบเศรษฐกิิจที่่�ต้้องดููแล
ผู้้�สร้้างสรรค์์ อัันได้้แก่่ ประชาชนคนตััวเล็็กตััวน้้อยที่่�ให้้กำำ�เนิิด
ทำำ�นุุบำำ�รุุง และพััฒนาต่่อยอดมรดกทางวััฒนธรรมต่่างๆ
ไปในทิิศทางที่่�สอดคล้้องกัับความเปลี่่�ยนแปลงของโลก
ตััวอย่่างเช่่น โครงการ Creative Wales ของ Wales ในสหราช
อาณาจัักร มีีเป้้าหมายในการเชื่่�อมโยงระหว่่างสวััสดิิการ
สัังคม นวััตกรรม และการเติิบโตทางเศรษฐกิิจเข้้าด้ว้ ยกััน
นั่่�นเพราะ Wales ตระหนัักดีีว่า่ Soft Power ของประเทศ
เกิิ ด ขึ้้�นจากการทำำ�ให้้ ป ระชาชนของตนมีี อำำ� นาจใน
การสร้้างสรรค์์เสีียก่่อน
แต่่คำำ�ถามถััดมาก็็คือื หากเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์เป็็ น “ฐาน”
ให้้กับั การสร้้าง Soft Power แล้้วจะมีีอะไรที่่�เป็็ น “ฐาน”
ให้้กับั เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์บ้า้ งหรืือเปล่่า
คำำ�ตอบของเรื่่�อ งนี้้�น่่ า จะอยู่่�ในรายงานฉบัับ หนึ่่�งของ
สถาบัันพััฒนาเกาหลีีของสถาบัันธนาคารโลกที่่�มีี ชื่่� อว่่า
Korea as a Knowledge Economy : Evolutionary Process
and Lessons Learned
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สร้าง Soft Power
บนฐานความรู้้�แบบเกาหลีี
Soft Power ของเกาหลีีนั้้�นเกิิ ดขึ้้�นจากระบบเศรษฐกิิ จสร้้างสรรค์์ที่่� เข้้มแข็็ง
ของตััว เองอย่่ า งยิ่่�ง โดยได้้เ ริ่่� ม สนัับ สนุุน วงการอุุต สาหกรรมสร้้า งสรรค์์ต่่ า งๆ
ทั้้�งวงการศิิลปะ อย่่างภาพยนตร์์ ซีีรีีส์ ์ และดนตรีี และอุุตสาหกรรมหนัักและเบา
อย่่างรถยนต์์ โทรศััพท์์มือื ถืือ และอื่่�นๆ จนเป็็ นที่่�มาของคำำ�ว่่า Hallyu หรืือ Korean Wave
ที่่�ประสบความสำำ�เร็็จไปทั่่�วโลก ด้้วยการส่่งออกวััฒนธรรมในด้้านต่่างๆ
Hallyu ของเกาหลีี นั้้�นแบ่่ง ออกเป็็ น ช่่ ว งต่่า งๆ หลายช่่ ว ง เช่่ น Hallyu 1.0
มีีการส่่งออกภาพยนตร์์และซีีรีส์ี ต่์ า่ งๆ เช่่น แดจัังกึึม My Sassy Girl หรืือการสร้้างดนตรีี
แขนงใหม่่ที่่�เรีียกว่่า K-POP ให้้ดังั ไกล เรีียกว่่า Hallyu 2.0 ถััดมาจึึงเป็็ นการส่่งออก
ไลฟ์์สไตล์์ของเกาหลีี ทั้้�งแฟชั่่�น เครื่่�องสำำ�อาง ไปจนถึึงเครื่่�องใช้้ไฟฟ้้า รถยนต์์ มืือถืือ
เรีี ย กว่่ า Hallyu 3.0 แล้้ว จึึ ง มาถึึ ง การสร้้า ง Soft Power ที่่�แข็็ ง แกร่่ ง จริิ ง ๆ
กัับ Hallyu 4.0 ด้้ว ยการสร้้า งวััฒ นธรรมแบบเกาหลีี ใ นด้้า นต่่า งๆ ที่่�ทำำ�ให้้ค น
อยากทำำ�ตาม และมีี อิิ ท ธิิ พ ลกระจายไปทั่่�วโลก ทั้้�ง ในเอเชีี ย ยุุโ รป และกระทั่่�ง
ในอเมริิกา

จากวิิวัฒ
ั นาการของ Korean Wave เราจะเห็็นได้้เลยว่่า Soft Power ที่่�แข็็งแกร่่งเกิิดจากการวางแผนสร้้าง
เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ขึ้้�นทีีละขั้้�นทีีละตอน แต่่ที่่�ลึกึ ไปกว่่านั้้�นก็็คืือ ตััวเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ที่่�แข็็งแกร่่งนั้้�น ก็็ถืือกำำ�เนิิด
ขึ้้�นมาจากความพยายามในการสร้้างเศรษฐกิิจความรู้้� (Knowledge Economy) ของเกาหลีี โดยใช้้ระยะเวลา
ยาวนานหลายสิิบปีี ด้ว้ ย
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สร้้างเศรษฐกิิจความรู้้�
ผ่่าน 4 เสาหลััก
รายงานอย่่าง Korea as a Knowledge Economy :
Evolutionary Process and Lessons Learned
ได้้ศึกึ ษาวิิวัฒ
ั นาการของเศรษฐกิิจความรู้้�ของเกาหลีี
และบอกชััด เจนว่่ า เกาหลีี ไ ม่่ ไ ด้้เ พิ่่�งมาเริ่่� ม บููม ใน
อุุตสาหกรรมต่่างๆ ทั้้�งอุุตสาหกรรมบัันเทิิง อุุตสาหกรรม
อิิเล็็กทรอนิิกส์์ และอุุตสาหกรรมอื่่�นๆ เมื่่�อสิิบหรืือ
ยี่่�สิิบปีี ที่่�ผ่่านมาเท่่านั้้�น แต่่พัฒ
ั นาการทั้้�งหมดที่่�เห็็น
มาจากการเตรีียมพร้้อมยาวนานอย่่างน้้อยก็็สี่่�สิบิ ปีี
เศรษฐกิิจความรู้้� (Knowledge Economy) คืือ
ระบบเศรษฐกิิ จ ที่่�ใช้้ค วามรู้้�เ ป็็ น ตััว ขัับ เคลื่่�อนหลััก
เพื่่�อให้้เกิิดการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ โดยเสาหลัักของ
ระบบเศรษฐกิิจแบบนี้้�อยู่่� 4 ต้้น ได้้แก่่

1

2

ตััวสถาบัันการปกครอง (Instutional
Regime) หรืือรััฐบาลจะต้้องมีีนโยบาย
ทางเศรษฐกิิจที่่�ดีีและสร้้างระบบที่่�จููงใจ
ให้้คนอยากลุุกขึ้้�นมาทำำ�อะไรๆ ด้้วยตััวเอง
โดยต้อ งมี ก ารจัด สรรทรัพ ยากรต่ า งๆ
อย่่างมีีประสิิทธิิภาพ เปิิ ดกว้้าง รวมไปถึึง
มีี ก ารกระตุ้้�นให้้เ กิิ ด ความสร้้า งสรรค์์
ในรูู ป แบบต่่ า งๆ และเมื่่�อสร้้า งสรรค์์
แล้้วก็็ต้อ้ งได้้รับั ค่่าตอบแทนที่่�เหมาะสม
จึงจะเกิดแรงจูงใจอยากสร้างสรรค์

มีีการอััปเกรดแรงงานเพื่่�อให้้มีีความรู้้�
และมีี ทัั ก ษะอย่่ า งสม่ำำ��เสมอ รวมทั้้�ง
สามารถปรัับทัักษะเพื่่�อให้้เกิิดการสร้้าง
และใช้้ความรู้้�ได้้อย่่างมีีประสิิทธิิภาพด้้วย
ซึ่่�งตรงนี้้�ก็็ ต้ ้ อ งเริ่่�มที่่�รัั ฐ หรืื อ สถาบัั น
การปกครองเช่่นกััน

SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text
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ขยายหน้า ที่ นี อ้ อกไปสู่ภ าคเอกชน
เพื่อให้กว้างขวางขึน้ โดยมีสถาบัน บริษทั
องค์์กร หรืือหน่่วยงานต่่างๆ ที่่�ทำำ�หน้้าที่่�เป็็น
หััวหอกในการบริิหาร พััฒนา และจััดการ
องค์์ค วามรู้้�ใ หม่่ ๆ โดยเฉพาะความรู้้�
ในระดัับโลก แล้้วนำำ�ความรู้้�เหล่่านั้้�นมา
ปรัับแปลงให้้เข้้ากัับความต้้องการของ
ท้้ อ งถิ่่�น โดยที่่�สถาบัั น หรืื อ องค์์ ก ร
เหล่่ านั้้� นต้้ อ งตามทัั น ความรู้้�และมีี
การปฏิิวัติั คิ วามรู้้�อยู่่�เสมอด้้วย

รัั ฐ ต้้ อ งสร้้า งสาธารณูู ป โภคหรืื อ
โครงสร้้า งในการแลกเปลี่่�ยนข้้ อ มูู ล
ข่่ า วสารต่่ า งๆ ที่่�สมัั ย ใหม่่ แ ละมาก
เพีี ยงพอ รวมถึึงสนัับสนุุน การสื่่�อสาร
ที่่�มีี ป ระสิิท ธิิ ภ าพ ไม่่ปิิ ด กั้้�น สนัับสนุุน
ให้้เกิิ ดการประมวลข้้อมููลข่่าวสารและ
ความรู้้�ต่่างๆ อยู่่�เสมอ

เสาหลััก ทั้้�งสี่่�ข้้อ ถืื อ เป็็ นเรื่่�องพื้้�นฐานที่่�จำำ�เป็็ น
ต้้องการสร้้างระบบเศรษฐกิิ จฐานความรู้้�ให้้สัังคม
ซึ่่�งเราจะเห็็นได้้เลยว่่า แต่่ละข้้อสามารถเติิบโตต่่อยอด
ไปสู่่�ระบบเศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์ได้้

เกาหลีีเคยตกอยู่่�ในสภาพที่่�ย่ำำ��แย่่
ในช่่ ว งหลััง สงครามโลกครั้้�ง ที่่�สอง
จนหลายฝ่่ ายไม่่เห็็นทางเลยว่่าเกาหลีี
จะพัั ฒ นาไปเป็็ นสัั ง คมที่่�มีี ร ะบบ
เศรษฐกิิ จ ฐานความรู้้�ไ ด้้ อ ย่่ า งไร
ช่่ว งนั้้�น GDP ต่่อ หััว ของประชากร
เกาหลีีเทีียบได้้กับั ระดัับของประเทศ
ยากจนในแอฟริิกา โดยในปีี 1960
GDP ต่่อหััวของประชากรเกาหลีีอยู่่�ที่่�
1,110 เหรีีย ญสหรััฐ ของประเทศ
ในแอฟริิ ก าเฉลี่่�ยอยู่่�ที่่� 430 เหรีียญ
สหรััฐ ในขณะที่่�ประเทศพััฒนาแล้้ว
อยู่่�ที่่� 9,137 เหรีียญสหรััฐ โดยเกาหลีี
ต้้องใช้้เวลาปรัับเปลี่่�ยนตััวเองนานถึึง
45 ปีี เพื่่�อทำำ�ให้้ GDP ต่่ อ หััว ของ
ประชากรเพิ่่�มขึ้้�นมากกว่่า 12 เท่่า มาอยู่่�ที่่�
13,000 เหรีีย ญสหรััฐ ในปีี 2005
(เทีียบกัับประเทศในแอฟริิกาที่่� 560
เหรีียญสหรััฐ และประเทศพััฒนาแล้้ว
ที่่�พุ่่�งขึ้้�นไปอยู่่�ที่่� 29,376 เหรีียญสหรััฐ )
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รายงานฉบัับ นี้้�บ อกว่่ า ช่่ ว งปีี
1950 - 1997 นั้้�น เป็็ นช่่วงตามให้้ทันั
(Catch - Up Period) ของเกาหลีี
เพราะเกาหลีี ยัั ง ล้้า หลัั ง ในทาง
เศรษฐกิิ จอยู่่�มาก แต่่ด้ว้ ยการยึึด
เสาหลัักสี่่�ข้้อข้้างต้้น และพยายาม
พััฒนาไปในแต่่ละเรื่่�องจนกระทั่่�ง
ทุุกอย่่างเริ่่�มเข้้าที่่�เข้้าทาง เศรษฐกิิจ
ของเกาหลีีจึงึ เริ่่�มดีีขึ้้�น แต่่ในตอนนั้้�น
เกาหลีียังั ไม่่ได้้มีีเป้้าหมายจะมุ่่�งสู่่�
สััง คมที่่�มีี ร ะบบเศรษฐกิิ จ ความรู้้�
เต็็มตััว จนเมื่่�อเกิิดวิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�ง
ในปีี 1997 เกาหลีีจึึงตระหนัักว่่า
ระบบเศรษฐกิิจความรู้้�คืือคำำ�ตอบ
แห่่ ง การพััฒ นาประเทศ เกาหลีี
จะต้้อ งเปลี่่�ยนตััว เองเข้้าสู่่� ระบบ
เศรษฐกิิจแบบใหม่่ที่่�มีีความรู้้�เป็็ น
เครื่่�องนำำ�ทางอย่่างจริิงจััง

เกาหลียึดวิธีการที่เรียกว่า Knowledge Assessment Methodology (KAM)
อัันเป็็ นเครื่่�องมืือที่่�พััฒนาขึ้้�นโดยธนาคารโลกเพื่่�อเปรีียบเทีียบกัับประเทศต่่างๆ ในมิิติิ
ความก้้าวหน้้า เครื่่�องมืือที่่�เรีียกว่่า KAM นี้้�ช่่วยวิิเคราะห์์ตัวั แปรต่่างๆ ในสัังคม
หลากหลายด้้าน ตั้้�งแต่่เรื่่�องเงิินเดืือนของผู้้�คน จำำ�นวนงานวิิจัยั คุุณภาพการทำำ�งานของ
ภาครััฐ กำำ�แพงภาษีี และค่่าธรรมเนีียมต่่างๆ ไล่่ไปจนถึึงเรื่่�องของ Rule of Law หรืือ
ความเป็็ นนิิติรัิ ฐั ที่่�ยุุติธิ รรมจริิงๆ ซึ่่�งเป็็ นเรื่่�องพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญต่่อการสร้้างความรู้้�อย่่างมาก
มีีการออกแบบกรอบของระบบเศรษฐกิิจมหภาคใหม่่หมด โดยรััฐบาลย้้อนกลัับ
ไปทบทวนว่่า บทบาทของรััฐ บาลควรจะเป็็ น อย่่า งไร แล้้ว เปลี่่�ยนจากผู้้�สั่่�งการ
มาเป็็ นผู้้�สร้้างสนามใหม่่ๆ เพื่่�อให้้ผู้้�เล่่นหน้้าใหม่่ต่า่ งๆ ได้้เข้้ามาเล่่น รวมทั้้�งคิิดค้้นระบบ
การเงิินใหม่่ๆ ที่่�มีีประสิิทธิิภาพ ทัันสมััย ยืืดหยุ่่�น
ถััดมารััฐ ต้้องสร้้า งสาธารณููปโภคในเรื่่�อ งข้้อ มููลข่่า วสารอย่่า งจริิง จััง เกาหลีี
มองเรื่่�องนี้้�มาตั้้�งแต่่กลางทศวรรษ 1990s และเริ่่�มลงมืือสร้้างสาธารณููปโภคต่่างๆ
ทำำ�ให้้ก้้า วสู่่�การเป็็ น ประเทศที่่�อยู่่�ในระดัับ ท็็ อ ปของโลก เช่่ น เรื่่� อ งอิิ น เทอร์์เ น็็ ต
บรอดแบนด์์ และเทคโนโลยีีคอมพิิวเตอร์์ต่า่ งๆ เมื่่�อถึึงปีี 2000 เมืืองหลัักๆ มากถึึง
144 เมืืองมีีการเชื่่�อมต่่อกัันด้้วยอิินเทอร์์เน็็ตบรอดแบนด์์เรีียบร้้อยแล้้ว นั่่�นคืือพื้้�นฐาน
สำำ�คััญในการสร้้างชาติิผ่า่ นระบบเศรษฐกิิจความรู้้�
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ไอน์สไตน์อาจบอกเราว่า
“จินตนาการส�ำคัญกว่าความรู้”
แต่แท้จริงแล้ว ความสร้างสรรค์
ที่ปราศจากความรู้นั้น
มักเป็นความสร้างสรรค์ที่เกิดขึ้นชั่วคราว
ไม่ ได้เกิดจากการ “ตกผลึก”
อย่่ า งไรก็็ ต ามการสร้้า งสาธารณููป โภคก็็ ยััง เป็็ น เพีี ย ง
เรื่่� อ งของโครงสร้้า งภายนอก เรื่่� อ งสำำ�คััญ ที่่�ต้้อ งเติิ ม เต็็ ม
ลงไปในโครงสร้้างเหล่่านี้้� ก็็คือื การสร้้างทัักษะและทรััพยากร
มนุุษ ย์์ใ หม่่ ๆ ซึ่่�งก็็ คืื อ การสร้้า งความรู้้�ด้้ว ยวิิ ธีี ก ารต่่ า งๆ
รวมไปถึึงการเก็็บรวบรวมข้้อมููลพื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์ด้ว้ ย
ข้้อ มููล พื้้�น ฐานมััก เป็็ น เรื่่� อ งที่่�ประเทศกำำ�ลัังพััฒนาจำำ�นวน
มากมองข้้าม เพราะมองเห็็นได้้ยากว่่าจะนำำ�มาประยุุกต์์ใช้้
ให้้เกิิดประโยชน์์ในทางเศรษฐกิิจโดยตรงได้้อย่่างไร แต่่เกาหลีี
ไม่่คิิดอย่่างนั้้�น การย้้อนกลัับไปให้้ความสำำ�คััญกัับข้้อมููล
พื้้�นฐานทางวิิทยาศาสตร์์และเทคโนโลยีีทำำ�ให้้เกิิดความแน่่น
ในความรู้้�ขึ้้�นมา นำำ�ไปสู่่�พััฒนาการทางอุุตสาหกรรมใหม่่ๆ
ที่่�ก้้าวกระโดด โดยเฉพาะอุุตสาหกรรมด้้านอิิเล็็กทรอนิิกส์์
ยานยนต์์ และอื่่�นๆ

หากย้้อนกลัับไปดููการฟููมฟัั กตััวเองของเกาหลีี เราจะ
พบว่่าแต่่ละทศวรรษมีีปััจจััยหลััก (Key Factor) ที่่�แตกต่่าง
กัั น ออกไป ในทศวรรษ 1960s เกาหลีี มุ่่� งพััฒ นาฐาน
การผลิิตสำำ�หรัับส่่งออก พอมาถึึงยุุค 1970s เปลี่่�ยนไป
เป็็ น การสร้้า งฐานการเติิ บ โตแบบพึ่่�งตััว เอง ในทศวรรษ
1980s เริ่มขยายฐานอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยี ถึงยุค
1990s เริ่่�มก้้าวเข้้าไปสู่่�นวััตกรรมที่่�ใช้้เทคโนโลยีีขั้้�นสููง และ
เมื่่�อเข้้าสู่่�ทศวรรษ 2000s ก็็พยายามเปลี่่�ยนผ่่านไปสู่่�ระบบ
เศรษฐกิิจฐานความรู้้�เต็็มตััว
ทัง้ หมดนีจ้ ึงเป็ นการเตรียมพร้อม ฟูมฟั ก และบ่มเพาะ
ตัว เองที่ ย าวนานผ่ า นการวางแผนอย่ า งรอบคอบและ
พร้อมเปลี่ยนแผนเมื่อพบกับอุปสรรคต่างๆ
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รายงานฉบับ นี ้วิ เ คราะห์ใ ห้
เห็นเด่นชัดว่า เมื่อราวสี่สบิ ปี ก่อน
ภาครััฐทุุ่�มเทงบประมาณไปกัับ
การวิิจัยั และพััฒนาเป็็ นสััดส่่วนที่่�
สููงมากเมื่่�อเทีียบกัับภาคเอกชน
เพื่่� อให้้ อ งค์์ ค วามรู้้�ในสัั ง คม
แข็็งแกร่่ง เมื่่�อองค์์ความรู้้�ต่่างๆ
แข็ ง แรงดี แ ล้ว ภาคเอกชนก็ จ ะ
เข้ามารับช่วงต่อ ด้วยการสร้าง
งานด้ า นการวิ จั ย และพั ฒ นา
ขึ น้ มาเอง และต่ อ ยอดสิ่ ง ที่ ร ัฐ
ท�ำ เอาไว้ ก่ อ ให้เ กิ ด สิ น ค้า และ
บริการใหม่ๆ ในแต่ละภาคส่วน
โดยที่ ร ั ฐ ไม่ จ �ำ เป็ นต้อ งเข้า ไป
ลงแรงท�ำ เอง เว้น แต่ เ มื่ อ เกิ ด
วิกฤตใหญ่ๆ ขึน้ ภาครัฐอาจกลับ
เข้ามาช่วยเอกชนลงทุนในด้าน
การวิจยั และพัฒนาได้ใหม่ แต่ก็
เป็ นไปเพื่อให้ภาคเอกชนกลับมา
แข็งแรงได้ดว้ ยตนเองอีกครัง้ หนึ่ง
เท่านัน้
ไอน์ ส ไตน์ อ าจบอกเราว่ า
“จินตนาการส�ำคัญกว่าความรู ”้
แต่แท้จริงแล้ว ความสร้างสรรค์
ที่ ป ราศจากความรู น้ ั้น มัก เป็ น
ความสร้างสรรค์ท่ีเกิดขึน้ ชั่วคราว
ไม่ได้เกิดจากการ “ตกผลึก” ทาง
ความรู ้เ พื่ อ จะต่ อ ยอดไปเป็ น
นวัตกรรมใหม่ๆ ได้อย่างแท้จริง
ดังนัน้ เศรษฐกิจความรูจ้ งึ ส�ำคัญ
อย่างยิ่งต่อเศรษฐกิจสร้างสรรค์
ในอั น ที่ จ ะต้อ งเดิ น หน้า ควบคู่
กันไป
และเป็็ นทั้้�งสองอย่่างนี้้�นี่่�เอง ที่่�
จะสร้้างให้้ประเทศมีี “Soft Power”
ขึ้้�นมาได้้อย่่างแท้้จริิงและยั่่�งยืืน
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SCAN QR CODE
เพื่อรับฟง Audio Text

กิจกรรมเชิงความรู้
ในพื้้�นที่่�สวนสาธารณะเมืือง
Knowledge in the Park
พื้้�นฐานการประยุุกต์์ใช้้ต้น้ ทุุนทางวััฒนธรรมในการ
ส่่งเสริิม Soft Power เกิิดจากความคิิดสร้้างสรรค์์ และ
ความคิิ ด สร้้า งสรรค์์จ ะเกิิ ด ขึ้้�น ไม่่ ไ ด้้ห ากปราศจาก
ความรู ้ ดังนัน้ การเพิ่มศักยภาพวัฒนธรรมให้มีคณ
ุ ค่า
โน้ม น้า วใจ และมูล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ จึ ง ต้อ งอาศัย
สภาพแวดล้อมที่ก่อให้เกิดการเรียนรูอ้ ย่างไม่สนิ ้ สุด
ในยุค ที่ ก ารเรี ย นรู ้เ กิ ด ขึ น้ ได้ทุก ที่ ทุก เวลา พื น้ ที่
การเรียนรู ้ (Learning Space) จึงไม่ได้จำ� กัดอยูเ่ ฉพาะ
ในห้องเรียนหรือโรงเรียนอีกต่อไป แต่หมายถึงพืน้ ที่
ทีผ่ เู้ รียนสามารถศึกษาค้นคว้าและค้นพบโลกตามบริบท
ของตนเอง เพราะนอกจากที่จะเรียนรู ผ้ ่านการเรียน

การสอนแล้ว การเรี ย นรู ย้ ัง สามารถเกิ ด ขึ น้ ได้ผ่ า น
การเล่น การทดลอง การสร้า งงานศิ ล ปะ การอ่ า น
การชมภาพยนตร์ การท่องเที่ยว รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ
ที่ซอ้ นทับกับกิจกรรมที่เกิดบนพืน้ ที่ท่ีแตกต่างออกไป
เช่ น พื น้ ที่ นัน ทนาการ (Recreation Area) พื น้ ที่
ปฏิ บัติ ง าน (Workplace) หรื อ แม้ก ระทั่ง บนพื ้น ที่
โลกเสมื อ นจริ ง (Virtual Space) ซึ่ ง ล้ว นแล้ว แต่
ท�ำให้บรรยากาศของการเรียนรู แ้ ตกต่างออกไปจาก
บรรยากาศในห้องเรียน ชวนให้เพลิดเพลิน ผ่อนคลาย
และสอดคล้องกับธรรมชาติของการเรียนรู แ้ บบไม่รูต้ วั
(Unintentional Learning)
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กระบวนการเรีียนรู้้�ที่่�ผ่่อนคลาย
สามารถเกิิดขึ้้�นได้้บนพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้�
ที่่�ซ้้อนทัับกัับพื้้�นที่่�นัันทนาการ เช่่น
การเรีียนรู้้�ผ่่านการเล่่นที่่�สนุุกสนาน
ในสนามเด็็ ก เล่่น การเรีีย นรู้้�ผ่่ า น
การเดิิ น ทางท่่ อ งเที่่�ยวท่่ า มกลาง
ทััศนีี ยภาพที่่�สวยงามประกอบกัับ
เรื่่�องราวที่่�น่่ า สนใจ การเรีี ย นรู้้�ที่่�
ตอบสนองต่่อสิ่่�งเร้้าและถููกขัับเคลื่่�อน
ด้้ว ยอารมณ์์เ ชิิ ง บวก อีี ก ทั้้�งยััง ได้้
สััมผััสลงมืือปฏิิบัติั ใิ นสถานการณ์์จริิง
หรืือสถานการณ์์จำำ�ลองจะกลายเป็็ น
ความรู้้�ฝัังลึึก (Tacit Knowledge)
ที่่�ผู้้�เรีี ย นสามารถจดจำำ�นำำ�ไปใช้้
ได้้ใ นชีี วิิ ต จริิ ง ซึ่่�งอาจจะนำำ�ไปสู่่�
การเปลี่่�ยนแปลงทัั ศ นคติิ แ ละ
พฤติิกรรมการใช้้ชีีวิิต

สำำ�นัั ก ง า น บ ริิ ห า ร แ ล ะ พัั ฒ น า
องค์์ค วามรู้้� (องค์์ก ารมหาชน) หรืื อ
OKMD ในบทบาทขององค์์กรภาครััฐที่่�
ส่่งเสริิมการเรีียนรู้้�และการพััฒนาทัักษะ
ของประชาชนผ่่านกระบวนการเรีียนรู้้�
สาธารณะและต้้น แบบแหล่่ ง เรีี ย นรู้้�
ได้้ให้้ความสำำ�คััญอย่่างยิ่่�งกัับการพััฒนา
แหล่่งเรีียนรู้้�รููปแบบใหม่่ๆ ที่่�สอดคล้้อง
กัับ ยุุค สมััย และพฤติิ ก รรมการเรีี ย นรู้้�
ของประชาชนที่่� หลากหลายและ
เปลี่่�ยนแปลงไปอย่่ า งรวดเร็็ ว จึึ ง ได้้
สร้้างสรรค์์พื้้�นที่่�รองรัับรููปแบบการเรีียนรู้้�
ใหม่่ ๆ ที่่�สอดรัับ กัับ การเปลี่่�ยนแปลง
ดััง กล่่ า วให้้ต อบสนองความต้้อ งการ
การเรีียนรู้้�ของคนไทยทุุกช่่วงวััย ทั้้�งกลุ่่�มเด็็ก
เยาวชน กลุ่่�มคนหนุ่่�มสาว คนวััยทำำ�งาน
ไปจนถึึ ง ผู้้�สููง อายุุ เพื่่�อให้้ค รอบคลุุม
มโนทััศน์์และสไตล์์การเรีียนรู้้�ที่่�หลากหลาย
ซึ่่�งไม่่ ไ ด้้ จำำ�กัั ด อยู่่�เฉพาะคนกลุ่่�มใด
กลุ่่�มหนึ่่�งหรืือวััยใดวััยหนึ่่�งเท่่านั้้�น
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แหล่่งเรีียนรู้้�ธรรมชาติิสำำ�หรัับคนเมืืองนัับเป็็ นพื้้�นที่่�
การเรีียนรู้้�สาธารณะอีีกรููปแบบหนึ่่�งที่่� OKMD ให้้ความ
สำำ�คััญ โดยเฉพาะอย่่างยิ่่�งในกรุุ งเทพมหานคร ซึ่่�ง
อาจกล่่าวได้้ว่่าเป็็ นมหานครที่่�มีีการเปลี่่�ยนแปลงอยู่่�
ตลอดเวลา เนื่่�องจากได้้รับั ผลกระทบจากปัั จจััยต่่างๆ
ทั้้�งทางกายภาพและทางความคิิ ด และหนึ่่�งใน
การเปลี่่�ยนแปลงสำำ�คััญของกรุุงเทพมหานครที่่�หลาย
ภาคส่่วนให้้ความสนใจอย่่างมาก คืือโครงการสร้้าง
สวนป่่ าเบญจกิิ ติิ ในพื้้�นที่่�โรงงานยาสููบ (เดิิม) ให้้
กลายเป็็ นสวนสาธารณะขนาดใหญ่่ ที่่�มีีลักั ษณะสำำ�คััญ
คืือการเปิิ ดเปลืือยให้้เห็็นถึึงพื้้�นที่่�ชุ่่�มน้ำำ��ในแบบดั้้�งเดิิม
ของกรุุ งเทพมหานคร ซึ่่�งในปัั จจุุบัันพื้้�นที่่�ส่่วนใหญ่่
ถููกปกปิิดด้้วยคอนกรีีต อาคารบ้้านเรืือน หรืือถนนหนทาง
จนแทบไม่่อาจมองเห็็นธรรมชาติิดังั ที่่�มหานครแห่่งนี้้�
เคยเป็็ นได้้อีีก

หัั ว ข้้ อ และรูู ปแบบของกิิ จ กรรมจะมีี
ความเกี่่�ยวข้้อ งและเชื่่�อมโยงกัับ ธรรมชาติิ
ในสวนและวิิถีีชีีวิิตของคนเมืื อง เน้้นการให้้
ความรู้้�ในแง่่มุมุ ของระบบนิิเวศ ความสััมพัันธ์์
ของมนุุษย์์กัับธรรมชาติิ สัังคม สิ่่�งแวดล้้อม
สุุขภาพ ตลอดจนสิ่่�งที่่�ช่่วยกล่่อมเกลา หล่่อเลี้้�ยง
และฟื้้�นฟููจิิตวิิญญาณ ตััวอย่่างกิิจกรรมที่่�จะ
จััดขึ้้�น เช่่น กิิจกรรม Learning in the Park ที่่�จะพา
ผู้้�ร่่วมกิิจกรรมท่่องไปด้้วยกัันบน Sky Walk และ
Board Walk ชมจุุดต่่างๆ ที่่�น่่าสนใจภายในสวน
พร้้อมกัับวิิทยากรที่่�จะเล่่าถึึงที่่�มาของสวนป่่ า
ในกรุุงเทพฯ และหลัักการออกแบบสร้้างสรรค์์
สวนสาธารณะให้้เป็็ นแหล่่งนัันทนาการและ
แหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�กลมกลืืนกัับพื้้�นที่่�และวิิถีีคนเมืือง
ตลอดเส้้น ทางการเรีี ย นรู้้�ผู้้�ร่่ว มกิิ จ กรรมจะ
ได้้เห็็นและสััมผััสใกล้้ชิิดชีี วิิ ตพืื ช สััตว์์ และ
ระบบนิิเวศภายในสวนไปพร้้อมกัับผู้้�รู้้�ตััวจริิง
ได้้พูดู คุุย ซัักถาม แลกเปลี่่�ยนประสบการณ์์กับั
เพื่่�อนร่่วมทางที่่�มีีความสนใจใกล้้เคีียงกััน เป็็ น
ความรู้้�ที่่�สดใหม่่ สััมผััสจัับต้้องได้้ โดยใช้้เวลา
ประมาณ 2 ชั่่�วโมงช่่วงบ่่ายแก่่ๆ ถึึงช่่วงเย็็น
ของวัันเสาร์์ ถืือเป็็ นการเรีียนรู้้�และพัักผ่่อนไป
พร้้อมๆ กััน
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โครงการสวนป่่ าเบญจกิิ ติิ ภ ายใต้้ก ารดำำ�เนิิ น การ
โดยกรมธนารัักษ์์ กระทรวงการคลััง ร่่วมกัับกองทััพบก
และกรุุ งเทพมหานคร เป็็ นโครงการที่่�มีีวััตถุุประสงค์์
ในการพััฒ นาเป็็ น ทั้้�งพื้้�น ที่่�นััน ทนาการและพื้้�น ที่่�ใน
การเรีียนรู้้� โครงการนี้้�จึึงสอดคล้้องกัับภารกิิจหลัักของ
OKMD
OKMD เห็็นถึึงประโยชน์์ที่่�ประชาชนจะได้้รับั หากมีี
การจััดการให้้เกิิดกิิจกรรมเชิิงความรู้้�ที่่�หลากหลายและ
ตอบสนองความต้้องการของประชาชนได้้จึึงได้้ริิเริ่่�ม
การจััดกิิจกรรมเชิิงความรู้้�ในพื้้�นที่่�สวนสาธารณะเมืือง
(Knowledge in the Park) ภายในพื้้�นที่่�สวนเบญจกิิติิ
เพื่่�อสร้้างสรรค์์กิิจกรรมเชิิงความรู้้�หลากหลายรูู ปแบบ
หลากหลายสาขาขึ้้�น ร่่วมกัับหน่่วยงานราชการและ
เอกชน อาทิิ กรมธนารัักษ์์ กรุุงเทพมหานคร มููลนิิธิิโลก
สีีเขีียว บริิษัทั สถาปนิิกชุุมชนและสิ่่�งแวดล้้อมอาศรมศิิลป์์
ผู้้�ออกแบบโครงการสร้้า งสวนป่่ าเบญจกิิ ติิ และ
นัักวิิชาการผู้้�เชี่่�ยวชาญจากหลากหลายสาขาที่่�เกี่่�ยวข้้อง
ทั้้�งนิิเวศวิิทยา สถาปััตยกรรมศาสตร์์ ดนตรีี วรรณกรรม ฯลฯ

โดยมีีวัตั ถุุประสงค์์ดังั นี้้�
ส่งเสริมการเรียนรู ้ ปลูกฝังความรักในความรู ้
1 ที่่�เอื้้�อต่่อการเรีียนรู้้�ตลอดชีีวิิต และเป็็ น
ส่่วนหนึ่่�งของการพััฒนาระบบนิิเวศเชิิงความรู้้�
ให้้กับั สัังคมไทย
พััฒนาแหล่่งเรีียนรู้้�รููปแบบใหม่่ ร่่วมกัับภาคีี
2 เครืือข่่ายให้้เกิิดกระบวนการเรีียนรู้้�รููปแบบ
ใหม่่ที่่�ทันั ต่่อการเปลี่่�ยนแปลงของเมืือง
ส่่งเสริิมความสำำ�คััญของพื้้�นที่่�ผ่่านการสื่่�อสาร
3 ความรู้้�ในมิิติต่ิ า่ งๆ เช่่น กระบวนการกลายเป็็น
เมืือง (Urbanization) การจััดการภููมิทัิ ศั น์์เมืือง
(City Scape Management) กระบวนการ
เรีี ย นรู้้�ผ่่ า นพื้้�นที่่�ธรรมชาติิ ก ลางเมืื อ ง
(Nature-Based Learning) ประวััติศิ าสตร์์
สัังคม และความรู้้�อื่่�นๆ ที่่�สััมพัันธ์์กับั พื้้�นที่่�
ฒ นาศััก ยภาพของคนไทยให้้มีี ค วามรู้้�
4 พััและทัั
กษะที่่�จำำ�เป็็ นในศตวรรษที่่� 21

สำำ�หรัับผู้้�ที่่�สนใจกระบวนการเรีียนรู้้�เพื่่�อการเปลี่่�ยนแปลงอาจจะเลืือกเข้้าร่ว่ มกิิจกรรมที่่�เน้้นกระบวนการเรีียนรู้้�
เชิิงเปรีียบเทีียบระหว่่างธรรมชาติิกับั ชีีวิิตเพื่่�อนำำ�ไปสู่่�การเปลี่่�ยนกระบวนทััศน์์และการปรัับเปลี่่�ยนพฤติิกรรม หรืือ
แม้้กระทั่่�งกิิจกรรมเชิิงความรู้้�ด้้านศิิลปะ ดนตรีี และวรรณกรรมที่่�จััดให้้มีีทั้้�งการให้้ความรู้้� การสาธิิต การจััดแสดง
และการร่่วมแลกเปลี่่�ยนนานาทััศนะภายใต้้ธีีมธรรมชาติิในสวน เชื่่�อมโยงเข้้ากับั การพัักผ่่อนของคนเมืืองได้้อย่่าง
กลมกลืืน โดยจะมีีการจััดกิิจกรรมอย่่างต่่อเนื่่�องเป็็ นประจำำ�ทุุกเดืือน เริ่่�มตั้้�งแต่่กลางปีี นี้้�เป็็ นต้้นไป
ส�ำหรับผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมไดจ้ ากช่องทางสือ่ สารต่างๆ
ของ OKMD
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เที่ยวตามรอยละครและหนัง
หนทางสร้างรายได้ชุมชน
การท่องเที่ยวนอกจากจะเป็ นหนึง่ ในเครือ่ งมือที่ชว่ ยลดความเหลื่อมล�ำ้
ของรายได้แล้ว ยังเป็นเครือ่ งมือขับเคลือ่ น Soft Power ทีไ่ ด้ผลอีกด้วย หลายครัง้
ที่ภาพยนตร์ ละคร และซีรีสไ์ ด้สร้างกระแสนิยมเที่ยวตามรอยตัวละคร
ในเรื่องราวเหล่านั้น เป็ นการกระตุน้ เศรษฐกิ จในชุมชนซึ่งเป็ นสถานที่
ถ่ายท�ำให้กลายเป็ นแหล่งท่องเที่ยวที่มีคนไปเยี่ยมชมอย่างถล่มทลาย
ในช่วงสองปี มานีซ้ รี สี แ์ ละภาพยนตร์ซง่ึ ถูกพูดถึงมากเกีย่ วกับความโดดเด่น
ของสถานที่ถ่ายท�ำ คือ ซีรีสเ์ รื่องแปลรักฉันด้วยใจเธอ และภาพยนตร์
เรื่องร่างทรง เพราะสถานที่ ถ่ายท�ำของทั้งสองเรื่องโอบอุม้ บรรยากาศ
ของเรือ่ งราว และมีความส�ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่าตัวละครหลักของเรือ่ ง

ที่มา :
- adaymagazine.com/journey-i-told-sunset-about-you
- urbancreature.co/the-medium-location/

ภาพยนตร์์เรื่่�องร่่างทรง

ภาพยนตร์์สยองขวััญร่่วมทุุนสร้้างกัับเกาหลีี สิ่่�งที่่�
ได้้รับั ความสนใจมากคืือสถานที่่�ถ่่ายทำำ� ซึ่่�งส่่วนใหญ่่
เป็็ นพื้้�นที่่�ของภาคอีีสานของเมืืองไทย ซึ่่�งมีีความโดดเด่่น
ไม่่แ พ้้อ งค์์ป ระกอบอื่่�นของหนััง ด้้ว ยความงามและ
เต็็มไปด้้วยมนต์์ขลัังศัักดิ์์สิ� ทิ ธิ์์ข� องอำำ�นาจเหนืือธรรมชาติิ
ดึึงดููดให้้ผู้้�ชมอยากตามไปเห็็นสถานที่่�จริิงว่่ามีคี วามลึึกลัับ
และยิ่่�งใหญ่่เพีียงใด

อำำ�เภอนาแห้้ว จัังหวััดเลย
เนื้้�อเรื่่�องส่่วนใหญ่่ของร่่างทรงเกิิดขึ้้�นที่่�จัังหวััดเลย
โดยมี อ �ำ เภอนาแห้ว เป็ น สถานที่ ถ่ า ยท�ำ หลัก ด้ว ย
บรรยากาศหมูบ่ า้ นเล็กๆ ในหุบเขาซึง่ มีความแปลกแยก
ออกมาจากชุมชนอื่น

ถ้ำำ�� พระโพธิิสััตว์์ อำำ�เภอหนองหิิน จัังหวััดเลย
สถานที่่�ถ่่ายทำำ�ฉากถ้ำำ��ศัักดิ์์�สิิทธิ์์�ที่่�ตั้้�งรูู ปปั้้�นสัักการะ
ย่่าบาหยััน เป็็ นถ้ำำ��ซึ่่�งมีีความงดงามของธรรมชาติิ แต่่
มีีความลึึกลัับบางอย่่างที่่�ซ่่อนเร้้น หากผู้้�ชมต้้องการ
ไปเที่ยวชมถ�ำ้ แห่งนีต้ อ้ งมีคนท้องถิ่นน�ำทางเพราะเป็ น
เส้นทางธรรมชาติ หากไม่ชำ� นาญเส้นทางอาจจะหลงได้

ความรู้กินได้ ค
n

ซีีรีีส์์เรื่่�อง
แปลรัักฉัันด้้วยใจเธอ

ภููเ ก็็ ต กลายเป็็ น เมืื อ งที่่�ผู้้�ช มหลงเสน่่ ห์ ์แ ละอยาก
เดิินทางตามรอยเต๋๋และโอ้้เอ๋๋วสองตััวละครหลัักในเรื่่�อง
แปลรัักฉัันด้้วยใจเธอ ผู้้�คนจึึงอยากไปเดิินอยู่่�บนถนนที่่�
พวกเขาเดิิน กิินฮกเกี้้�ยนหมี่่�ในร้้านที่่�พวกเขากิิน ยืืนมอง
พระอาทิิตย์์ตกจากจุุดเดีียวกัับพวกเขา

ร้้านโกปี้้� เตี๊๊�ยม By Wilai
ร้้านกาแฟเก่่าแก่่บนถนนถลาง
เป็ นร้านสไตล์จีนฮกเกีย้ นในอาคาร
ชิโน-โปรตุกีส อาหารยอดนิยมคือ
ฮกเกี ้ย นหมี่ และที่ ร า้ นนี ้เ องเป็ น
สถานที่ถ่ายท�ำบ้านของเต๋

ศาลเจ้้าแสงธรรม
ศาลเจ้้าแสงธรรม หรืืออ๊๊ามเตง
ก่่องต๋๋อง (定光堂) ศาลเจ้้าจีนี ที่่�เก่่าแก่่
ที่่�สุุด ในภููเ ก็็ ต ซึ่่�งมีี อ ายุุร าวร้้อ ยปีี
ตั้้�งอยู่่�ที่่�ถนนพัั ง งาย่่ า นเมืื อ งเก่่ า
ถััดมาอีีกซอยจากบ้้านเต๋๋

เมืืองเก่่าภููเก็็ต
ย่่ า นเมืื อ งเก่่ าภููเ ก็็ ต เต็็ ม ไปด้้ว ยอาคารสไตล์์ชิิ โ นโปรตุุกีีส ซึ่่�งเป็็ นเอกลัักษณ์์โดดเด่่นที่่�นัักท่่องเที่่�ยวนิิยม
มาถ่่ า ยภาพ ได้้ บ รรยากาศคลาสสิิ ก พร้้อ มด้้ ว ย
ความสะดวกสบายครบครััน ทั้้�งโรงแรม ร้้านอาหาร และ
ร้้านกาแฟตลอดสองฝั่่� งถนน เรื่่�องราวความสััมพัันธ์์
และการเติิบโตของเต๋๋และโอ้้เอ๋๋วเกิิดขึ้้�นในเมืืองนี้้�

หาดแหลมกา
แหลมกาห่่ า งจากตััว เมืื อ ง 16
กิิโลเมตร เป็็ นหาดที่่�เงีียบเหมาะกัับ
การพัั ก ผ่่ อ นหย่่ อ นใจ มีี โ ขดหิิ น
เรีียงรายอยู่่�เต็็มบริิเวณ ถ่่ายทำำ�ฉากที่่�
เต๋๋และโอ้้เอ๋๋วไปเล่่นน้ำำ��ทะเล

แหลมพรหมเทพ
หนึ่่�งในจุุดชมพระอาทิิตย์์ตกที่่�สวยที่่�สุุดในเมืืองไทย
อยู่ใ ต้สุด ของเกาะภูเ ก็ ต ห่ า งจากตัว เมื อ งประมาณ
19 กิโลเมตร มีลกั ษณะเป็ นแหลมโค้งไล่ระดับทอดตัว
สู่ ท ้อ งทะเล เป็ นอี ก ฉากประทั บ ใจที่ เ ต๋ แ ละโอ้เ อ๋ ว
ได้ไปแหลมพรหมเทพยามเย็นด้วยกัน

พลัังของสื่่�อภาพยนตร์์ ละคร และซีีรีีส์มี์ ีผลต่่อผู้้�ชมเป็็ นอย่่างยิ่่�ง ซึ่่�งหากมีีการสนัับสนุุนและร่่วมมืือกัันอย่่าง
ต่่อเนื่่�องระหว่่างภาครััฐ ผู้้�ผลิิตสื่่�อ และชุุมชน ย่่อมเป็็ นหนทางสร้้างรายได้้ กระตุ้้�นเศรษฐกิิจให้้กับั ชุุมชนและ
ประเทศชาติิได้้อย่่างมหาศาล
นอกเหนืือจากการเที่่�ยวตามรอยละครและหนัังแล้้ว อีีกรูู ปแบบของการท่่องเที่่�ยวซึ่่�งสร้้างกระแสได้้เสมอ
ในประเทศไทยคืือ การเที่่�ยวตามความเชื่่�อ อย่่างเช่่นที่่�นัักท่่องเที่่�ยวชาวจีีนนิิยมมาสัักการะ “ศาลท้้าวมหาพรหม
โรงแรมเอราวััณ” ด้้วยความเชื่่�อว่่าท้า้ วมหาพรหมคืือมหาเทพผู้้�สร้้างโลกและกำำ�หนดชะตาชีีวิิตของสรรพสิ่่�ง
เมื่่�อขอพรจะสมปรารถนา
และเมื่่�อไม่่นานนี้้�สถานที่่�ซึ่่�งกลายเป็็ นแหล่่งท่่องเที่่�ยวโด่่งดัังในชั่่�วข้้ามคืืนคืือ “ถ้ำำ��นาคา” อุุทยานแห่่งชาติิ
ภููลังั กา อำำ�เภอบึึงโขงหลง จัังหวััดบึึงกาฬ เนื่่�องจากมีีหิินขนาดใหญ่่และผนัังถ้ำำ��รููปทรงคล้้ายพญานาคนอนขดตััว
หลัังจากถููกนำำ�เสนอผ่่านโซเชีียลมีีเดีีย ถ้ำำ��นาคาก็็กลายเป็็ นแหล่่งท่่องเที่่�ยวชื่่�อดัังอัันดัับต้้นของเมืืองไทย
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ของมนุุษย์์
จุุดกำำ�เนิิด Soft Power

SCAN QR CODE
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ปััจจุุบันั หลายประเทศทั่่�วโลกพยายามผลัักดัันนโยบายเศรษฐกิิจ โดยนำำ�ทรััพยากร สิินค้้า หรืือบริิการที่่�มีีอยู่่�แล้้ว
มาสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มโดยการใส่่ความคิิดสร้้างสรรค์์ลงไป หรืือที่่�เรีียกกัันว่่า เศรษฐกิิจเชิิงสร้้างสรรค์์ ซึ่่�งมีี Soft Power
เป็็ นพลัังสำำ�คััญที่่�ทำำ�ให้้เศรษฐกิิจเชิิงสร้้างสรรค์์เติิบโตอย่่างรวดเร็็ว
Soft Power คืือการสร้้างอิิทธิิ พลเปลี่่�ยนแปลงความคิิดและพฤติิกรรม ดึึงดููดให้้ผู้้�คนอยากมีีส่่วนร่่วม
โดยไม่่ใช้้อำำ�นาจบัังคัับขู่่�เข็็ญ (Hard Power) เพื่่�อใช้้ในการพััฒนาธุุรกิิจ การผลิิตสิินค้้า และบริิการในรููปแบบใหม่่
ซึ่่�งสร้้างมููลค่่าเพิ่่�มทางเศรษฐกิิจหรืือคุุณค่า่ ทางสัังคม ด้้วยการที่่�ผู้้�บริิโภคยิินดีีตามรอยผู้้�ชี้้�นำำ�ด้้วยความเต็็มใจ

การยกระดัับศัักยภาพทรััพยากรมนุุษย์์
กัับการพััฒนา Soft Power

ในโลกปัั จจุุบันั ที่่�เต็็มไปด้้วยการแข่่งขััน ระบบการศึึกษาที่่�มีีคุุณภาพ โดยเฉพาะโครงสร้้างพื้้�นฐานด้้าน
การเรีียนรู้้�ที่่�มีีประสิิทธิิภาพและครอบคลุุม จะเป็็ นปัั จจััยสำำ�คััญในการเตรีียมความพร้้อมประชาชนให้้สามารถเรีียนรู้้�
พััฒนา และปรัับตััวได้้อย่่างต่่อเนื่่�องตลอดช่่วงชีี วิิต ยิ่่�งประชาชนในประเทศมีี การศึึกษาที่่�ดีีและมีี โอกาส
ที่่�เท่่าเทีียมก็็มีีแนวโน้้มที่่�จะสามารถพััฒนาและสร้้างสรรค์์คุณค่
ุ ่าให้้แก่่ปััจจััยพื้้�นฐานของ Soft Power ของ
ประเทศได้้ โดยเฉพาะปัั จจััยด้้านมรดกทางวััฒนธรรม ปัั จจััยด้้านประชาชนและค่่านิิยม ปัั จจััยด้้านเศรษฐกิิจ
และปัั จจััยด้้านที่่�เกี่่�ยวข้้องกัับภาครััฐ นอกจากนี้้�การมีีระบบการศึึกษาที่่�มีีคุณ
ุ ภาพก็็ถืือเป็็ นปัั จจััยพื้้�นฐานที่่�สำำ�คััญ
ของ Soft Power ที่่�สามารถสร้้างความน่่าเชื่่�อถืือและดึึงดููดประชาชนในประเทศต่่างๆ ให้้อยากเข้้ามาศึึกษา
แลกเปลี่่�ยนเรีียนรู้้� และร่่วมสร้้างสรรค์์นวััตกรรม รวมถึึงสามารถดึึงดููดการค้้าและการลงทุุนจากต่่างประเทศ
ซึ่่�งจะส่่งผลต่่อการพััฒนาเศรษฐกิิจและสัังคมได้้อย่่างยั่่�งยืืน
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บทบาทของรััฐในการส่่งเสริิม
Soft Power

ภาครััฐมีีบทบาทสำำ�คััญในการส่่งเสริิม Soft Power ผ่่านการศึึกษาวิิจัยั วางแผน กำำ�หนด
นโยบาย และขัับเคลื่่�อนนโยบายร่่วมกัับทุุกภาคส่่วน ในการส่่งเสริิมและพััฒนาปัั จจััย
พื้้�นฐาน (Fundamental) ของ Soft Power โดยการให้้ความรู้้�และขยายแนวคิิด Soft Power
ให้้แพร่่กระจายไปยัังหน่่วยงานภาครััฐ (และเอกชน) ที่่�เกี่่�ยวข้้อง ดัังนี้้�
การศึึกษาจุุดอ่่อนและจุุดแข็็งของประเทศ (Strength and Weakness) ที่่�แสดง
ให้้เห็็นถึึงความพร้้อมในแต่่ละปัั จจััยที่่�เป็็ นพื้้�นฐานของ Soft Power รวมถึึงโอกาสและ
อุุปสรรคภายนอก (Opportunity and Threat) ที่่�มีีผลกระทบต่่อการพััฒนา เผยแพร่่ และ
สร้้างความรัับรู้้� ในปัั จจััยพื้้�นฐาน ซึ่่�งจะส่่งผลให้้เกิิดความเชื่่�อถืือและความนิิยมในสายตา
ของประเทศต่่างๆ
1

การวางยุุทธศาสตร์์ (Strategy) เพื่่�อการส่่งเสริิมและสนัับสนุุน Soft Power ในด้้านที่่�
เป็็ นจุุดแข็็งและมีีโอกาสในการแข่่งขััน โดยการกำำ�หนดนโยบาย (Policy Setting) โดยเฉพาะ
การลงทุุนในทรััพยากรมนุุษย์์และการสร้้างสิ่่�งแวดล้้อมที่่�เอื้้�อต่่อการพััฒนาปัั จจััยพื้้�นฐาน
ของ Soft Power ผ่่านกลไกการขัับเคลื่่�อนในหลากหลายรูู ปแบบ อาทิิ การแต่่งตั้้�ง
คณะกรรมการเฉพาะ การจััดตั้้�งกองทุุน การจััดตั้้�งหน่่วยงานพิิเศษ การปรัับปรุุงกฎหมาย
การดำำ�เนิินโครงการความร่่วมมืือหรืือความช่่วยเหลืือกัับทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง เป็็ นต้้น
2

การประเมิินผลและเปรีียบเทีียบ (Benchmarking) กัับประเทศต่่างๆ ผ่่านการติิดตาม
และประเมิินผลการดำำ�เนิินงาน (Performance Tracking) อย่่างต่่อเนื่่�องเป็็ นระยะ เพื่่�อ
ปรัับกลยุุทธ์์และแนวทางการดำำ�เนิินงานให้้มีปี ระสิิทธิิภาพสอดคล้้องกัับความเปลี่่�ยนแปลง
ของโลกและการดำำ�เนิินการของประเทศคู่่�แข่่ง
3

การปรัับบทบาทในฐานะผู้้รั� บั ผิิดชอบ (Accountability) ในการพััฒนา Soft Power
ของประเทศ โดยจะต้้องมีีการจััดสรรงบประมาณที่่�เพีียงพอ มีีการกำำ�กัับดููแล และมีี
การวััดผลความคุ้้�มค่่าของการดำำ�เนิินมาตรการและโครงการต่่างๆ อย่่างต่่อเนื่่�อง
4

การสื่่อ� สารข้้อมููล (Communication) ให้้แก่่ประเทศต่่างๆ ได้้รับั รู้้� เกี่่�ยวกัับปััจจััยพื้้�นฐาน
ของ Soft Power ที่่�มีีความโดดเด่่นของประเทศนั้้�นๆ ผ่่านการดำำ�เนิินการทููตสาธารณะ
(Public Diplomacy) ที่่�ประกอบด้้วยโครงการและกิิจกรรมต่่างๆ เพื่่�อสร้้างความคุ้้�นเคย
ความชื่่�นชม และความน่่าเชื่่�อถืือให้้เกิิดขึ้้�นในสายตาของต่่างชาติิ
5

การให้้ความรู้้แ� ละสร้้างความเข้้าใจที่่ถูู� กต้้อง (Education) เกี่่�ยวกัับความจำำ�เป็็ น
ของ Soft Power นโยบาย กลยุุทธ์์ และการดำำ�เนิินงานในการส่่งเสริิมและสนัับสนุุน
Soft Power ให้้ผู้้�ที่่�เกี่่�ยวข้้องหลััก (Key Stakeholders) ได้้รับั ทราบอย่่างต่่อเนื่่�อง เพื่่�อนำำ�ไปสู่่�
การบููรณาการความร่่วมมืือ (Collaboration) และการมีีส่ว่ นร่่วม (Engagement) ของ
ทุุกภาคส่่วนที่่�เกี่่�ยวข้้อง
6
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ทฤษฎีีการเกิิดความคิิดสร้้างสรรค์์

เพื่อรับฟง Audio Text

แนวคิิดของนัักจิิตวิิทยาเชิิงมนุุษยนิิยม Calr R. Rogers, 1902 - 1987 และ Abraham H. Maslow,
1908 - 1970 อธิิ บ ายให้้เห็็นว่่าสิ่่� งสำำ�คััญซึ่่�งสนัับสนุุน ให้้มนุุษย์์มีี ความคิิ ดสร้้า งสรรค์์ คืื อ พื้้�น ที่่�ที่่�ปลอดภััย
และมีี เ สรีีภ าพ มนุุษ ย์์จ ะสามารถแสดงความคิิ ด สร้้า งสรรค์์ไ ด้้อ ย่่า งเต็็ม ที่่�หรืือ ไม่่ ขึ้้�น อยู่่�กัับ ความสามารถ
ในการตระหนัักรู้้�ในความสามารถของตนเอง พึ่่�งพาตนเอง ริิเริ่่�มสิ่่�งใหม่่ และพััฒนาตนเองได้้ โดยมีีอิิสรภาพ
ในการคิิด วิิเคราะห์์ ตััดสิินใจเลืือกทํําสิ่่�งต่่างๆ ที่่�เป็็ นประโยชน์์แก่่ตนเอง ผู้้�คนรอบข้้าง และสัังคมให้้เกิิ ด
ประโยชน์์สุุข ซึ่่�งบรรยากาศที่่�จะช่่วยส่่งเสริิมกระบวนการทางความคิิดสร้้างสรรค์์ประกอบด้้วยปัั จจััยสำำ�คััญ
2 ประการ
มีีภาวะที่่มีี� เสรีีภาพในการแสดงออก :
มีีภาวะความปลอดภััยทางจิิต : ยอมรัับใน
เปิิ ดกว้้างที่่�จะรัับสถานการณ์์ใหม่่ๆ ปรารถนา
ค่่าของความเป็็ นคน เคารพความคิิดเห็็น ไม่่ตัดั สิิน
ที่่�จะเล่่ น กัั บ ความคิิ ด และสิ่่�งแปลกใหม่่
หรืือเปรีียบเทีียบ ทำำ�งานด้้วยความสบายใจไม่่กลััว
เต็็ ม ใจรัั บ รู้้�ค วามคิิ ด ที่่�แตกต่่ า ง สนใจ
การถููกทำำ�โทษ มั่่�นใจในตนเอง ตััดสิินใจได้้ด้ว้ ย
เหตุุการณ์์และความเปลี่่�ยนแปลงที่่�เกิิดขึ้้�น
ตนเอง และเต็็มใจที่่�จะรัับผิิดชอบในความสํําเร็็จ
ในโลก
หรืือความล้้มเหลวของตนได้้

การพััฒนาศัักยภาพมนุุษย์์ผ่่านพื้้�นที่่�การเรีียนรู้้�

การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์ต้อ้ งเริ่่�มจากระบบการเรีียนรู้้� กระบวนการหล่่อหลอมให้้คนเรีียนรู้้�ได้้อย่่างมีีความ
คิิดสร้้างสรรค์์ เกิิดจิินตนาการ และสามารถนำำ�ความคิิดสร้้างสรรค์์และจิินตนาการของตนเองไปต่่อยอดขยายผล
จนเกิิดรายได้้ สามารถขัับเคลื่่�อนเศรษฐกิิจของประเทศได้้ต่อ่ ไป การพััฒนาทรััพยากรมนุุษย์์จึงึ ถืือเป็็ นกระบวนการ
สํําคััญในการพััฒนา Soft Power ของประเทศ
การพััฒนาให้้ประชาชนมีีความคิิดสร้้างสรรค์์เกิิ ดจิินตนาการที่่�เป็็ นประโยชน์์จำำ�เป็็ นจะต้้องมีีพื้้�นที่่�เรีียนรู้้�
สาธารณะให้้ประชาชนได้้มีีโอกาสพััฒนาศัักยภาพของตน แลกเปลี่่�ยนความรู้้�ซึ่่�งกัันและกััน แสวงหาความรู้้�ใหม่่ๆ
รัับฟัั งประสบการณ์์ ข้้อเสนอแนะจากผู้้�รู้้� และมีีโอกาสทดลองทำำ�จริิงปฏิิบัติั จิ ริิงได้้ ซึ่่�งปััจจุุบันั สัังคมไทยยัังขาดแคลน
พื้้�นที่่�เหล่่านี้้�อยู่่�มาก
OKMD หรืือ สำำ�นัักงานบริิหารและพััฒนาองค์์ความรู้้� (องค์์การมหาชน)
เป็็ นหน่่วยงานที่่�จััดตั้้�งขึ้้�นเพื่่�อส่่งเสริิมให้้ประชาชนมีีโอกาสแสวงหา พััฒนาความรู้้�
ความสามารถ สร้้างสรรค์์และพััฒนาคุุณภาพความคิิดของประชาชนและเยาวชน
ของประเทศ โดยปัั จจุุบันั มีีหน่่วยงานภายใต้้กำำ�กับั คืือ สถาบัันพิิพิธิ ภััณฑ์์การเรีียนรู้้�
แห่่งชาติิ (สพร.) และ สถาบัันอุุทยานการเรีียนรู้้� (สอร.)
มิิวเซีียมสยาม พิิพิธิ ภััณฑ์์การเรีียนรู้้� (MUSEUM SIAM : DISCOVERY MUSEUM)
มิิวเซีียมสยามเป็็ นพิิพิิธภััณฑ์์การเรีียนรู้้�แห่่งแรกที่่�เน้้นการสร้้างประสบการณ์์
สดใหม่่ในการชมพิิพิธิ ภััณฑ์์ ช่่วยยกระดัับมาตรฐานการจััดการเรีียนรู้้�ในรููปแบบใหม่่
ให้้กับั ประชาชนเกี่่�ยวกัับการสร้้างสำำ�นึึกในการรู้้�จัักตนเอง รู้้�จัักเพื่่�อนบ้้าน และรู้้�จัักโลก
www.museumsiam.org/Home
อุุทยานการเรีียนรู้้� (TK park)
แหล่่งเรีียนรู้้�ที่่�มุ่่�งตอบโจทย์์ความต้้องการในการแสวงหาความรู้้�อย่่างไม่่มีขีี ดี จำำ�กััด
ของเยาวชนและประชาชนที่่�รัักการอ่่านและการเรีียนรู้้�ในรูู ปแบบ “ห้้องสมุุดมีีชีีวิิต”
เพื่่�อให้้ประเทศไทยก้้าวไปสู่่�สัังคมแห่่งการเรีียนรู้้�อย่่างแท้้จริิง
www.tkpark.or.th/tha/home
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สื่่�อ
เครื่่�องมืือสำำ�คััญ

ในการเผยแพร่่
Soft Power ยุุคดิิจิิทััล

Soft Power ไม่่ ใ ช่่ คำำ�ศััพ ท์์ใ หม่่ แต่่ เ ป็็ น คำำ�ที่่�การมีี อ ยู่่�นัับ ได้้ตั้้�ง แต่่
ยุุค 80 ที่่� Joseph Nye ได้้คิดิ คอนเซปต์์นี้้�ขึ้้�นมา หมายถึึงอิิทธิิพลที่่�ส่่งผล
ให้้เกิิดพฤติิกรรมต่่างๆ ได้้ตามที่่�ต้้องการ ซึ่่�งส่่วนหนึ่่�งในนั้้�นคืือการส่่งออก
วััฒนธรรม

เจ๊๊ไฝ สตรีีทฟู้้�ดที่่ค� นทั้้ง� โลก
อยากมาลองชิิมไข่่เจีียวปูู
และลีีลาควงกระทะไฟทะลุุ

� ให้้การสร้้างสรรค์์
BTS กัับการเป็็ นไอคอน
Netflix ที่่ทำำ�
สำำ�คััญในอุุตสาหกรรม
คอนเทนต์์กลายเป็็ นเรื่่อ� งประจำำ�ถิ่่น�
K-POP ต้้นแบบให้้เด็็กรุ่่น� ใหม่่
และการทำำ�งานร่่วมกัับผู้้ส� ร้้าง
ทั่่�วโลกอยากเดิินตามรอย
ทั่่�วโลกในการผลิิตคอนเทนต์์
OTT (Over - The - Top)

เหล่่านี้้�คืือตััวอย่่างส่่วนหนึ่่�งที่่�ทำำ�ให้้เห็็นว่่า Soft Power ด้้านวััฒนธรรมเป็็ นพลัังสร้้างสรรค์์ที่่�ช่่วยผลัักดััน
ปรัับแต่่ง และขัับเคลื่่�อนสัังคมไปข้้างหน้้าในแบบที่่�โน้้มน้้าวผู้้�คนให้้เชื่่�อตามในรูู ปแบบที่่�ไม่่ต้อ้ งบัังคัับหรืือ
ออกเป็็ นกฎระเบีียบใดๆ ทั้้�งวััฒนธรรมจัับต้้องได้้ - จัับต้้องไม่่ได้้ที่่�ทำำ�ให้้คนทั้้�งโลกอยากเสพความสุุขจากสิ่่�งเหล่่านี้้�
และสร้้างเม็็ดเงิินไหลกลัับเข้้าแต่่ละประเทศเพื่่�อขึ้้�นเป็็ นมหาอำำ�นาจทางวััฒนธรรม

รููปภาพ : www.facebook.com/MichelinGuideThailand, musicstation.kapook.com, www.about.netflix.com
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Soft Power
กัับการส่่งออกผ่่านสื่่�อสมััยใหม่่
การมาถึึงของเทคโนโลยีีและอิินเทอร์์เน็็ต ไม่่ได้้แค่่
เชื่่�อมโลกทั้้�งใบไว้้ด้ว้ ยกััน หากแต่่ยังั ทำำ�ให้้การเชื่่�อมโยง
ทางวััฒนธรรมเป็็ นไปโดยง่่าย ตััวอย่่างที่่�เห็็นชััดเจนที่่�สุุด
คืือ บริิการสตรีีมมิ่่�ง ทั้้�งดนตรีี ทีีวีี หนัังสืือ โซเชีียลมีีเดีีย
ที่่�ทั้้�งโลกเสพความบัันเทิิงในเรื่่�องเดีียวกััน เวลาเดีียวกััน
รวมถึึงการจัับจ่่ายสิินค้้าจากต่่างประเทศที่่�สะดวก
สบายเพีียงปลายนิ้้�ว
การส่่งออกวััฒนธรรมผ่่านสตรีีมมิ่่�ง ไม่่ใช่่แค่่นำำ�เสนอ
คอนเทนต์์ ไปสู่่�ผู้้�ชมในวงกว้้าง แต่่ยังั เป็็ นการส่่งเสริิม
การพููดถึึง การเป็็ นที่่�รู้้�จัักควบคู่่�ไปกัับช่่องทางโซเชีียล
มีีเดีียต่่างๆ อีีกด้้วย เพราะบริิการเนื้้�อหาผ่่านระบบ
ออนไลน์์ (OTT (Over - The - Top)) ทุุกแพลตฟอร์์ม
ต่่างมีีโซเชีียลมีีเดีียที่่�แข็็งแกร่่งของตนเอง ในการผลัักดััน
ให้้แฮชแท็็กขึ้้�นเทรนด์์ในการค้้นหา ไม่่ว่่าจะช่่องทาง
Twitter TikTok Facebook Google IG YouTube
กลยุุทธ์์การส่่งออกวััฒนธรรมผ่่านสื่่�อสมััยใหม่่ นัับเป็็ นช่่องทางที่่�ต้้องคิิดให้้เก่่ง ทำำ�ให้้ไว และใช้้ Soft Power
ที่่�ทรงอิิทธิิพลพร้้อมด้้วยคุุณภาพ ถึึงจะต่่อยอดไปสู่่�สิ่่�งต่่างๆ ตามไปได้้ ที่่�ผ่่านมามีีการส่่งออกภาพยนตร์์
และซีีรีส์ี ผ่์ ่านสตรีีมมิ่่�งต่่างประเทศ ตััวอย่่างเช่่น แพลตฟอร์์ม OTT เจ้้าใหญ่่อย่่าง Netflix ที่่�มีีฐานสมาชิิก
ทั่่�วโลก 214 ล้้านบััญชีี iQiyi ที่่�มีีฐานสมาชิิกราว 100 ล้้านบััญชีี Viu ที่่�มีีฐานสมาชิิกแข็็งแรงในเอเชีียราว
58.6 ล้้านบััญชีี ซึ่่�งคอนเทนต์์จากหลายประเทศทั่่�วโลกได้้กระแสตอบรัับเป็็ นอย่่างดีีและมีีผู้้�ติดิ ตามชััดเจน
ด้้วยข้้อดีีของแพลตฟอร์์มสตรีีมมิ่่�งที่่�ไม่่มีีกองเซนเซอร์์ จึึงช่่วยขยายขอบเขตการสื่่�อสารเรื่่�องราวได้้โดยไม่่ติดิ
อยู่่�ในกรอบบัังคัับใดๆ

Netflix

iQiyi

Viu

เป็็ นผู้้�ผลิิ ต คอนเทนต์์ โ ดยใช้้
การเล่่าเรื่่�องจากหลายประเทศทั่่�วโลก
ใช้้เ ป็็ น ฐานในการผลิิ ต เพื่่�อสร้้า ง
ความแข็็ ง แกร่่ง ในการก้้า วเข้้า มา
สร้้างวััฒนธรรมใหม่่ๆ ในการดููหนััง
และซีีรีส์ี ผ่์ า่ นโทรทััศน์์

มีีการวิิเคราะห์์กลยุุทธ์์การสร้้าง
แบรนด์์สำำ�หรัับประเทศต่่างๆ เพื่่�อให้้
คอนเทนต์์จากจีีนครองใจผู้้�ใช้้งาน
ขณะเดีี ย วกัั น ก็็ ใ ช้้เ ทคโนโลยีี ใ น
การแปลเป็็ นภาษาต่่างๆ ได้้อย่่าง
รวดเร็็ ว ลดอุุป สรรคด้้า นกำำ�แพง
ภาษา นอกจากนี้้�ยัั ง ร่่ ว มมืื อ กัั บ
ผู้้�สร้้า งคอนเทนต์์ ใ นเอเชีี ย เพื่่�อ
สร้้างฐานผู้้�ชมในท้้องถิ่่�นต่่างๆ

เป็็ นแพลตฟอร์์ม OTT เจ้้าแรกๆ
ในเอเชีี ย ที่่�ช่่วงหลายปีี ใ ห้้ห ลััง เริ่่�ม
สร้้างสรรค์์ออริิจิินััลคอนเทนต์์ของ
ตััวเอง ด้้วยการร่่วมมืือกัับผู้้�สร้้างสรรค์์
คอนเทนต์์ระดัับคุุณภาพโดยขยาย
ขอบเขตคอนเทนต์์ไปสู่่�ทุุกกลุ่่�มคนดูู
นัับว่่าฉีีกจากแนวทางของ Viu ที่่�เน้้น
ซีีรีส์ี โ์ รแมนติิกคอเมดีีมาโดยตลอด
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The Next :
อนาคตของการส่่งออก
Soft Power
ด้้านวััฒนธรรม
มิิ ติิ ท างการสื่่�อสารผ่่ า นเทคโนโลยีี ใ นยุุ ค ดิิ จิิ ทััล
ที่่�เชื่่�อมโยงโลกทั้้�งใบเข้้าไว้้ด้ว้ ยกััน เราต่่างเป็็ นพลเมืือง
ทางด้้านกายภาพกัับประเทศใดประเทศหนึ่่�ง แต่่ในด้้าน
ของ Soft Power เราเป็็ นพลเมืืองของโลก สามารถ
บริิ โ ภคและเข้้าถึึ ง คอนเทนต์์ไ ด้้จ ากทุุก ทิิ ศ ทางจาก
แหล่่งที่่�มา
น่่าสนใจว่่าแต่่ละประเทศวางแผนในการใช้้เทคโนโลยีี
เพื่่�อผลัักดััน Soft Power อย่่างไรบ้้าง

จีีน
ลงทุุนให้้กัับสาธารณููปโภคขั้้�นพื้้�นฐานต่่างๆ รวม
ถึึงการค้้าในประเทศ ระหว่่างประเทศ ด้้วยการบริิหาร
ประเทศของพรรคคอมมิิวนิิสต์์ ทำำ�ให้้การลงทุุนเกิิดขึ้้�น
อย่่า งรวดเร็็ว บุุค ลากรด้้า นเทคโนโลยีี มีี ก ารพััฒ นา
แอปพลิิเคชัันและออกกฎหมายบััง คัับ ใช้้ จนทำำ�ให้้
มีี ส่่ ว นแบ่่ ง ในตลาดจำำ�นวนไม่่ น้ ้อ ย และยิ่่�งนัั บ วัั น
ยิ่่�งเพิ่่�มขึ้้�นเรื่่�อยๆ ทั้้�งการสร้้างเมืืองเพื่่�อใช้้ในการถ่่ายทำำ�
ภาพยนตร์์ อุุตสาหกรรมแฟชั่่�น วงการดนตรีีที่่�ยิ่่�งใหญ่่
โดยเฉพาะในช่่วงเวลา 10 ปีี ที่่�ผ่า่ นมาจีีนพลิิกโฉมหน้้า
จากประเทศกำำ�ลััง พััฒ นากลายเป็็ น ประเทศที่่�ทรง
อิิทธิิพลของโลก
การสนัับสนุุน Soft Power ของภาครััฐตามแผน
The China Dream เกิิดขึ้้�นในปีี 2012 เพื่่�อให้้เกิิดภาพจำำ�
ใหม่่เกี่่�ยวกัับจีีน
แผนพัั ฒ นาแบ่่ ง ออกเป็็ นหลายส่่ ว น แต่่ ที่่�
น่่าสนใจคืือ การประกาศแผน The Digital Silk Road
ในปีี 2015 ในการพััฒนาระบบโทรคมนาคมแห่่งอนาคต
โครงสร้้างพื้้�นฐานสายไฟเบอร์์ออพติิก ระบบนำำ�ทางด้้วย
ดาวเทีียม ระบบ AI ปัั ญญาประดิิษฐ์์ และควอนตััม
คอมพิิ ว เตอร์์ อีี ค อมเมิิ ร์ ซ์ ระหว่่ า งประเทศผ่่ า นเขต
การค้้าเสรีีเพื่่�อสร้้างการลงทุุนจากในและนอกประเทศ
สนธิิ สััญญาพหุุภาคีี พััฒนามาตรฐานโทรคมนาคม
ระดัับสากล
จากแผนพััฒนาฯ ทำำ�ให้้เกิิดบริิษััทเทคโนโลยีี
จำำ�นวนมากมายเพื่่�อพััฒ นาและสร้้า งความทััน สมััย
ให้้สำำ�เร็็จ ไม่่ว่่าจะเป็็ น Huawei Tencent Alibaba
Xiaomi iQiyi JD Haier หรืือแอปพลิิเคชััน TikTok
ที่่�สั่่�นสะเทืือนโซเชีียลมีีเดีียทั่่�วโลกอย่่างรวดเร็็ว
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ญี่่�ปุ่่�น

เกาหลีี

ผู้้�มาก่่อนกาลในการส่่งออกวััฒนธรรม จนถึึงปััจจุุบันั
นอกจากมัังงะหรืือการ์์ตูนู ญี่่�ปุ่่�น คาแรกเตอร์์ เกม ดนตรีี
J-Pop ภาพยนตร์์ ซีีรีส์ี ์ รายการวาไรตี้้� ต่่างเป็็ นวััฒนธรรม
ญี่่�ปุ่่�นที่่�ขยายวงกว้้าง และผู้้�คนจำำ�นวนมากมายที่่�เติิบโต
มาในวััฒนธรรมเหล่่านี้้�

ในช่่วงปีี นี้้�ได้้เห็็นการเปลี่่�ยนแปลงที่่�ชััดเจนมากยิ่่�งขึ้้�น
หลัังจากแผนนโยบายผลัักดััน Soft Power มาตลอด
หลายปีี ถึึงเวลานี้้�เมื่่�อเพลง K-POP ซีีรีส์ี เ์ กาหลีี นัักแสดง
เกาหลีีกลายเป็็ นความนิิยมร่่วมสมััย เราก็็ได้้เห็็นบริิษััท
ในอุุตสาหกรรมบััน เทิิ ง เกาหลีี เริ่่�มเปิิ ดตััวเทคโนโลยีี
ที่่�น่่าสนใจ ไม่่ว่า่ จะเป็็ น

	วััฒนธรรม MAG (Manga, Anime, Games)
Tving ซึ่่�งเป็็ นการร่่วมมืือระหว่่าง CJ E&M
ที่่�เป็็ นเสาหลัักการส่่งออกของญี่่�ปุ่่� นตามนโยบาย Cool Naver และ JTBC ในการสร้้างแพลตฟอร์์มสตรีีมมิ่่�ง
Japan ของภาครััฐตั้้�งแต่่ปีี 2010
สำำ�หรัับซีีรีส์ี ์ วาไรตี้้�สััญชาติิเกาหลีี
ในยุุค ดิิจิิทัลั ญี่่�ปุ่่� นเลืื อ กใช้้เ ทคโนโลยีี ผ นวก
ตลาดเกมออนไลน์์ของเกาหลีีนับั ว่่าใหญ่่เป็็ น
เข้้ากัับ วััฒ นธรรมที่่�แข็็ ง แกร่่ง อย่่ า งเกม โดยเฉพาะ อัันดัับ 4 ของโลก มููลค่่า 16.6 พัันล้้านเหรีียญสหรััฐ
Pokemon Go ที่่�เป็็ น การส่่งออก Soft Power ใน
Zepeto แพลตฟอร์์มเมตาเวิิร์ส์ ของ Naver ได้้รับั
ระดัับปรากฏการณ์์ จากเกมบอยนิินเทนโดในปีี 1996
Pokemon กลัับ มาในยุุค ดิิจิิทัลั ด้้ว ยการพััฒ นาเป็็ น ความนิิยมจากผู้้�ใช้้งานมากกว่่า 200 ล้้านคนทั่่�วโลก
กลายเป็็ นแพลตฟอร์์มในการสื่่�อสาร ชอปปิิ ง โดยมีี
เกมเสมืือนจริิงที่่�ฮิิตไปทั่่�วโลก
แบรนด์์ดังั เข้้าไปเปิิ ดร้้านเสมืือน ไม่่ว่า่ จะเป็็ น Nike Gucci
Tokyo 2020 มหกรรมกีีฬาโอลิิมปิิ กนัับเป็็ น Ralph Lauren สำำ�หรัับวงการดนตรีี ในปีี 2020 YG
ช่่วงเวลาที่่�ญี่่�ปุ่่�นตั้้�งความหวัังไว้้สูงู ในการส่่งออกวััฒนธรรม Entertainment และ Big Hit Entertainment ได้้ประกาศ
ไปพร้้อมๆ กัับการเป็็ นเจ้้าภาพการแข่่งขัันกีีฬาที่่�ยิ่่�งใหญ่่ ลงทุุนใน Zepeto เป็็ นมููลค่่า 10.4 ล้้านเหรีียญสหรััฐ
ที่่�สุุดในโลก ที่่�เห็็นชััดเจนที่่�สุุดคืือการนำำ�เพลงประกอบ
ถึึ ง วััน นี้้� Soft Power ด้้า นวััฒ นธรรมกลายเป็็ น
เกมมารวมอยู่่�ในเพลงพิิธีีเปิิ ดโอลิิมปิิ ก เช่่น Dragon
Quest Final Fantasy รวมทั้้�งการที่่�นายกรััฐมนตรีี การสร้้างภาพลัักษณ์์ให้้กับั ประเทศ รวมทั้้�งสร้้างรายได้้
ให้้ไหลเวีียนในระบบเศรษฐกิิจอย่่างมหาศาล
ญี่่�ปุ่่�น Shinzo Abe แต่่งตััวเป็็น Super Mario ในพิิธีเี ปิิด
	วััฒนธรรมอาหาร คืือปัั จจััยสำำ�คััญที่่�ส่่งเสริิม
Soft Power โดยเฉพาะในโตเกีี ย วก็็ มีี ร้ ้า นที่่�ได้้รั ับ
มิิชลิินสตาร์์ 3 ดาว จำำ�นวนมากถึึง 226 ร้้าน ทั้้�งยัังมีี
การพััฒนาเทคโนโลยีีเพื่่�อตอบโจทย์์ลูกู ค้้ามากยิ่่�งขึ้้�น
เช่่น ร้้านซููชิิที่่�ใช้้ระบบคอมพิิวเตอร์์ในการรัับออเดอร์์
ทำำ�อาหาร และส่่งผ่่านสายพานได้้สดใหม่่โดยไม่่ต้อ้ ง
ทำำ�เกิินความจำำ�เป็็ นบนสายพานอย่่างแต่่ก่่อน

ที่่ม� า
- www.middlebury.edu/institute/sites/www.middlebury.edu.institute/
files/2021-03/MIIS_ITED-working-paper-series_China-soft-power-digitaltrade_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-olympics-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

edITOr's note

Soft Power ที่่� "ยิ่่�งใหญ่่"
สร้้างได้้จาก "หน่่วยเล็็กๆ" ในสัังคม

Soft Power ไม่่ ไ ด้้ เ ป็็ นเพีี ย งการแผ่่ ข ยาย
“พลัังอำำ�นาจ” ด้้ว ยวิิ ธีี ที่่�อ่่ อ นโยนนุ่่�มนวลเพื่่�อให้้ไ ด้้
มาซึ่่�งอิิ ท ธิิ พ ลที่่�แผ่่ อ อกไปยัั ง สัั ง คมอื่่�นๆ ในทาง
เศรษฐกิิจสัังคม และวััฒนธรรมเท่่านั้้�น แต่่การสร้้าง
Soft Power ขึ้้�นมา เป็็ นเรื่่�องที่่�ต้้องหวนกลัับไปหาพื้้�นฐาน
ทางวััฒ นธรรมสัังคมต้้นทางโดยตรง Soft Power
ไม่่เหมืือนอำำ�นาจรััฐ แต่่การสร้้างสรรค์์ Soft Power
ส่่วนใหญ่่มีีที่่�มาจากคนตััวเล็็กๆ ในสัังคมที่่�รุ่่�มรวยทาง
วััฒนธรรม เข้้มแข็็งในทางเศรษฐกิิจ และร่่วมมืือกััน
สร้้างสรรค์์สิ่่�งเล็็กๆ บนฐานของความรู้้�ร่่วม จากนั้้�นจึึง
ค่่อยๆ ลองผิิดลองถููก แล้้วนำำ�เสนอสิ่่�งเหล่่านั้้�นออกมา	
ทีี ล ะระดัั บ จากสัั ง คมรอบตัั ว หมู่่�บ้้า น ท้้อ งถิ่่�น
จนกระทั่่�งไปถึึงระดัับชาติิและนานาชาติิในที่่�สุุด
โดยทั่่�วไปเราจะเห็็นว่่า Soft Power วางตััวอยู่่�
บนเศรษฐกิิ จ สร้้า งสรรค์์ คืื อ สัั ง คมนั้้�นๆ ต้้ อ งมีี
ความสร้้างสรรค์์และมีีความรู้้�ในเชิิงประวััติศิ าสตร์์และ
วััฒนธรรมของตนเองมากพอจึึงจะใช้้ทั้้�งสองเรื่่�องนี้้�
เพื่่�อย้้อ นกลัับ ไปหารากทางวััฒ นธรรมของตััว เอง
แล้้ว เพื่่�อนำำ�สิ่่�งเหล่่ านี้้�ออกมาสร้้า งสรรค์์ใ หม่่ ใ ห้้
กลายเป็็ นสิ่่�งที่่�ดึึงดููดใจคนในยุุคสมััยที่่�เปลี่่�ยนผัันไป
เศรษฐกิิจสร้้างสรรค์์นั้้�นเกี่่�ยวพัันกัับผู้้�สร้้างสรรค์์
รายเล็็กรายน้้อยจำำ�นวนมาก รััฐควรมีีหน้้าที่่�สร้้างระบบ
จััด การและดููแ ลผู้้�ส ร้้า งสรรค์์เ หล่่านี้้�ให้้มีี ม าตรฐาน
ความเป็็นอยู่่� เข้้าใจถึึงรากทางวััฒนธรรมและประวััติศิ าสตร์์

รวมทั้้�งมีี ค วามรู้้�เ ท่่ าทััน ความเปลี่่�ยนแปลงของโลก
เพื่่�อจะได้้นำำ�ความรู้้�เหล่่านี้้�มาสร้้างสรรค์์อย่่างต่่อเนื่่�อง
ในเวลส์์ข องสหราชอาณาจััก รมีี โ ครงการสร้้า ง
Soft Power ที่่�เรีียกว่่า Creative Wales โครงการนี้้�
มุ่่�งเน้้ น ไปยัั ง การสร้้า งสวัั ส ดิิ ก ารสัั ง คม (Social
Welfare) หรืือความอยู่่�ดีีกิินดีีให้้คน เพราะเล็็งเห็็นว่่า
ความอยู่่�ดีีกิินดีีนั้้�นเกี่่�ยวพัันโดยตรงกัับ “นวััตกรรม”
(Innovation) ที่่�จะไปสร้้างการเติิบโตทางเศรษฐกิิจ
หลัังวิิกฤตต้้มยำำ�กุ้้�งที่่�ส่่งผลกระทบไปทั่่�วโลกเกาหลีี
ซึ่่�งได้้รั ับ ผลกระทบด้้ว ยได้้เ ปลี่่�ยนแปลงโครงสร้้า ง
สััง คมโดยมุ่่�งหน้้าสู่่� เศรษฐกิิ จ ความรู้้�อ ย่่ า งจริิ ง จัั ง
มีีแผนการสร้้างประเทศแบบใหม่่ โดยมีีทั้้�งการปฏิิรููป
ภาคการเงิิ น รััฐ เอกชน และอื่่�นๆ หลายเรื่่� อ ง แต่่
เรื่่�องที่่�เป็็ นฐานสำำ�คััญของการเปลี่่�ยนแปลงสู่่�เศรษฐกิิจ
ความรู้้�เ พื่่�อนำำ�ไปเป็็ น ฐานของการสร้้า งสรรค์์ คืื อ
การขยายความปลอดภััยทางสัังคม (Social Safety Net)
เพื่่�อให้้คนรู้้�สึึกมั่่�นคงปลอดภััยในชีีวิิตความเป็็ นอยู่่�
ตัั ว อย่่ า งจากเวลส์์แ ละเกาหลีี แ สดงให้้เ ห็็ น ว่่ า
การสร้้าง Soft Power เป็็ นเรื่่�องที่่�ทำำ�ได้้ โดยรััฐบาล
มีียุทุ ธศาสตร์์และนโยบายในการสร้้างสภาพแวดล้้อม
ทางความรู้้�และความสร้้างสรรค์์ที่่�เหมาะสม โดยมุ่่�งเน้้น
ไปยัังผู้้�สร้้าง Soft Power ที่่�รากฐาน ได้้แก่่คนทั่่�วไป
นั่่�นเอง
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Earth Appreciation : การเรียนรู้ในพื้นที่สวนเบญจกิติ
OKMD ร่วมกับ The Cloud ขอเชิญชวนทุกท่านมาใช้เวลาท่ามกลางธรรมชาติ
กับกิจกรรมพิเศษที่จะจัดขึ้นในสวนเบญจกิติ ทั้ง 5 ครั้ง
ครั้งที่ 1 ECOSYSTEM

เรียนรู้จาก : ระบบนิเวศพื้นที่ชุ่มน้ำ� วันที่ : 28 พ.ค. 2565 รับผู้เข้าร่วม : 30 คน
รายละเอียด : เรียนรู้ลักษณะและความสำ�คัญของพื้นที่ชุ่มน้ำ�ที่มีต่อเมือง
และการออกแบบสวนสาธารณะด้วยแนวคิดพื้นที่ชุ่มน้ำ�

ครั้งที่ 2 FLORA

เรียนรู้จาก : พืช วันที่ : 11 มิ.ย. 2565 รับผู้เข้าร่วม : 30 คน
รายละเอียด : ทำ�ความรู้จักพืชและบทบาทของพืชในพื้นที่ชุ่มน้ำ�
และเรียนรู้เรื่องพันธุ์ ไม้ท้องถิ่นที่ราบลุ่มภาคกลาง 350 ชนิดที่สถาปนิกเลือกใช้

ครั้งที่ 3 FAUNA

เรียนรู้จาก : สัตว์ วันที่ : 25 มิ.ย. 2565 รับผู้เข้าร่วม : 30 คน
รายละเอียด : เรียนรู้บทบาทและความสำ�คัญของสวนสาธารณะในฐานะของที่อยู่และแหล่งอาหารของสัตว์ ในเมือง
ผ่านการตามหานก แมลง สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ� และสัตว์น้ำ�

ครั้งที่ 4 NIGHT

เรียนรู้จาก : ธรรมชาติในยามค่ำ�คืน วันที่ : 9 ก.ค. 2565 รับผู้เข้าร่วม : 30 คน
รายละเอียด : เรียนรู้การทำ�งานของระบบนิเวศในยามค่ำ�คืนผ่านสิ่งมีชีวิตชนิดต่างๆ ที่ปรากฏตัวในยามค่ำ�คืน
เช่น แมงมุม เพื่อให้เข้าใจการออกมาใช้ประโยชน์จากธรรมชาติตอนกลางคืน
รวมไปถึงเรียนรู้เรื่องเมืองกับปัญหามลภาวะทางแสง

ครั้งที่ 5 MICROORGANISM

เรียนรู้จาก : ไลเคน (Lichen) วันที่ : 23 ก.ค. 2565 รับผู้เข้าร่วม : 30 คน
รายละเอียด : ทีมวิทยากรจะชวนทำ�กิจกรรมนักสืบสายลมเพื่อสำ�รวจหาไลเคนในสวน ซึ่งไลเคนเป็นสิ่งที่แสดง
ให้เห็นถึงคุณภาพในเมืองบริเวณที่มีพื้นที่สีเขียวว่าดีกว่าอากาศด้านนอกแค่ ไหน

เพราะชีวิตคือการเรียนรู้ และโลกคือห้องเรียนของเรา
ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมเเละสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ที่
สำ�นักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (OKMD) OKMD และ www.okmd.or.th

