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SOFT POWER

อ่อนโยนแต่ทรงพลังมากมาย ในสายตาของชาวโลก
ทันทีที่ Milli - ดนุภา คณาธีรกุล แรปเปอร์สาวไทย สร้างประวัตศิ าสตร์เป็นศิลปินเดีย่ วชาวไทยคนแรกทีไ่ ด้ขนึ้ แสดง
บนเวทีระดับโลกในเทศกาลดนตรี Coachella 2022 - The Coachella Valley Music and Arts Festival
โดยจัดขึ้นที่ Empire Polo Club เมืองอินดิโอ มลรัฐแคลิฟอร์เนีย ประเทศสหรัฐอเมริกา ในส่วนของทีมศิลปินเอเชีย
ภายใต้การน�ำของค่ายเพลง 88rising ที่พา Milli จากประเทศไทยเข้าร่วมเวทีนี้ด้วย ยังมี CL, Jackson Wang
และ Utada Hikaru เจ้าของเพลงดังอย่าง Come Back To Me และ First Love รวมถึงปีก่อนๆ ที่เกิร์ลกรุ๊ป
K-Pop จากประเทศเกาหลีใต้อย่าง Blackpink ก็เคยขึน้ เวทีนมี้ าแล้วเช่นเดียวกัน ซึง่ แม้วา่ จะหยุดจัดไปถึง 2 ปีภายหลังจาก
การระบาดของ COVID-19 แต่ความนิยมก็ยงั ไม่ตกลงแต่นอ้ ย มีผคู้ นหลัง่ ไหลมารวมตัวกัน และติดตามผ่านช่องทางต่างๆ
เพื่อดื่มด�่ำกับอรรถรสทางดนตรีจากทั่วโลก
สิ่งส�ำคัญในเวที Coachella ปีนี้ ได้กลายเป็นกระแสโด่งดัง
เป็ น ที่ รู ้ จั ก ของคนไทยมากขึ้ น ก็ คื อ การที่ Milli ได้ ขึ้ น เวที นี้ โ ดย
สร้ า งต� ำ นานด้ ว ยการโชว์ กิ น ข้ า วเหนี ย วมะม่ ว งบนเวที นั บ เป็ น
การเผยแพร่ Soft Power ด้านอาหารไทย ให้เป็น ที่แพร่หลาย
บนเวทีระดับโลก นอกเหนือจาก Content ในบทเพลงแรปที่พูดถึง
ประเทศไทยในเชิงเล่าสถานการณ์ได้แบบแสบๆ คันๆ หลายประเด็น
แต่หนึง่ ในเนือ้ หา ทีแ่ รปเปอร์อายุนอ้ ย มากความสามารถได้นำ� เสนอ
คือ ข้าวเหนียวมะม่วง หลังจากจบโชว์แล้ว Milli ยังได้โพสต์ขอ้ ความ
ผ่าน FB ว่า  Show me your “mango sticky rice” จนกระทั่งท�ำให้
นอกจาก #MILLILiveatCoachella จะติดเทรนด์ทวิตเตอร์ไทยแล้ว
#ข้าวเหนียวมะม่วง ยังติดเทรนด์ทวิตเตอร์ รวมถึงติดค�ำค้นหาใน
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Google ด้วย ท่ามกลางเสียงสะท้อนมากมายผ่าน Social Media
ว่าเห็นโชว์ของ Milli แล้วอยากกินตาม มียอดจ�ำหน่ายทั้งหน้าร้าน
และสัง่ ซือ้ ข้าวเหนียวมะม่วงผ่าน Food Delivery เพิม่ ขึน้ อย่างเห็นได้ชดั
มีสื่อมวลชนน�ำเสนอข่าวกันทุกช่องทาง แม้กระทั่งนายกรัฐมนตรี
ก็ออกมาแถลง และให้สัมภาษณ์ต่อประเด็นการสร้าง Soft Power
ของไทยในวันรุ่งขึ้น
          ปรากฏการณ์ข้าวเหนียวมะม่วงฟีเวอร์ อยู่ยาวนานนับสัปดาห์
เมื่อหน้าจอ Social Media ทุกแพลตฟอร์มมีแ ต่รูปข้าวเหนียว
มะม่วง ทั้งในและต่างประเทศ ผลิตผลที่ซบเซากลับมาขายดีอีกครั้ง
โดยไม่ต้องใช้งบประมาณมากมายมากระตุ้น แบบการท�ำการตลาด
ดั้งเดิม

ดร.พจน์ ใจชาญสุขกิจ

ที่ปรึกษาด้านยุทธศาสตร์และสื่อสารองค์กร
drphotjai@gmail.com
นั ก สื่ อ สารเชิ ง กลยุ ท ธ์ แ บบบู ร ณาการ ด้ ว ยประสบการณ์ ก ว่ า 25 ปี
ในด้านการบริหารยุทธศาสตร์ สือ่ สารการตลาดแบรนด์ ภาพลักษณ์ขององค์กร
จนถึงระดับชาติ ผูบ้ รรยายในระดับปริญญาโท-เอก ให้กบั มหาวิทยาลัยทัว่ ประเทศ
มีผลงานวิชาการกว่า 300 ผลงานกับต�ำแหน่งที่หลากหลาย ทั้งด้านธุรกิจ
สังคม และศิลปวัฒนธรรม รวมถึงการเป็นนายกสมาคมประชาสัมพันธ์ไทย

ท�ำความรู้จักกับ Soft Power
ค�ำว่า  Soft Power ได้รับการกล่าวถึงและอธิบายครั้งแรก
โดย Joseph S. Nye ศาสตราจารย์ทางรัฐศาสตร์ จากสถาบัน
จอห์น เอฟ เคนเนดี มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด เคยด�ำรงต�ำแหน่ง
รั ฐ มนตรี ก ระทรวงการต่ า งประเทศและกระทรวงกลาโหมของ
สหรัฐอเมริกา สมัย Bill Clinton เป็นประธานาธิบดี ซึ่งเขาได้พัฒนา
แนวคิดนี้ร่วมกับ Robert Keohane โดยได้เขียนหนังสือ Power
and Interdependence ตั้งแต่ ค.ศ. 1977 ในบริบทที่กว้างขวาง
กว่าปัจจุบันนี้มาก ครอบคลุมทั้งเรื่องของการเมืองการปกครอง
นโยบายสาธารณะ การทู ต ความสั ม พั น ธ์ ร ะหว่ า งประเทศและ
การเคลื่ อ นไหวทางการเมื อ ง ซึ่ ง สร้ า งความเคลื่ อ นไหวและ
แรงขับเคลื่อนทางสังคม ท�ำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
ในด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศนั้น ค�ำว่า  Soft Power
มักหมายถึงอ�ำนาจที่ท�ำให้ประเทศอื่นๆ ปฏิบัติตามความต้องการ
โดยที่ไม่จ�ำเป็นต้องใช้อ�ำนาจ อาวุธ อิทธิพล ความรุนแรง การบังคับ
หรือมีข้อแลกเปลี่ยนใดๆ แต่เป็นความสามารถในการท�ำให้ผู้อื่น
มีความพอใจที่จะเลือกเอง เป็นการใช้อ�ำนาจเชิงดึงดูด ให้ผู้อื่น
ยอมรับในสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของเรา  ซึ่งในส่วนนี้ได้มี
นักวิชาการของไทยหลายคน พยายามให้คำ� จ�ำกัดความเป็นภาษาไทย
ไว้หลายค�ำ เช่น ค�ำว่า  พลังอ�ำนาจละมุน / อ�ำนาจทางวัฒนธรรม /
อ�ำนาจอ่อน / อ�ำนาจโน้มน�ำ / อ�ำนาจโน้มน้าว เป็นต้น
โดยอ�ำนาจทีก่ ล่าวถึงนี้ เกิดขึน้ จากความสามารถในการดึงดูด
และสร้างการมีสว่ นร่วม โดยไม่ตอ้ งใช้อำ� นาจบังคับหรือให้ทรัพยากรใดๆ
ซึง่ ต่อมาในปัจจุบนั จะถูกน�ำมาใช้ในกรณีของการเปลีย่ นแปลง และ
สร้างอิทธิพลทางความคิดให้เกิดความในใจ ความชื่นชอบที่เกิดขึ้น
ต่อสังคมและประชาชนในประเทศอื่น โดยอาศัยทรัพยากรพื้นฐาน
3 ประการ ได้แก่

1) Culture
การที่วัฒนธรรมของประเทศใดประเทศหนึ่ง สามารถสร้าง
ความน่าสนใจ เป็นที่รู้จักในประเทศอื่นๆ โดยแพร่หลาย ที่อาจจะ
เกิ ด จากการเผยแพร่ ติ ด ต่ อ สื่ อ สาร การค้ า  การแลกเปลี่ ย น
ทางวัฒนธรรม ทีม่ แี รงดึงดูด จนท�ำให้เกิดการยอมรับและค่านิยม
ต่อประเทศอืน่ ย่อมท�ำให้วฒ
ั นธรรมดังกล่าวกลายเป็น Soft Power
ของประเทศนั้น ซึ่งจะมีมากขึ้น
2) Values
คุณค่า  ค่านิยมต่างๆ ของแต่ละประเทศ อาทิ ค่านิยม
ทางการเมือง หากค่านิยมทางการเมืองของประเทศใด มีแนวคิด
ที่ ต รงกั น หรื อ สอดคล้ อ งกั บ ทิ ศ ทางของประเทศอื่ น จนได้ รั บ
การเห็นด้วย มีทศั นคติไปในทิศทางเดียวกัน ย่อมท�ำให้ประเทศนัน้
มี Soft Power ที่เพิ่มขึ้น ขณะที่ในทางกลับกัน ถ้าจุดยืน แนวทาง
ของประเทศมีความแตกต่าง ขัดกับค่านิยมของประเทศอื่นๆ
อย่างเห็นได้ชัด ย่อมท�ำให้ Soft Power ของประเทศ มีโอกาส
ที่จะลดลงตามไปด้วย
3) Foreign Policies
ในส่วนของนโยบายต่างประเทศนั้น ในกรณีที่ประเทศใด
ประเทศหนึ่งด�ำเนินนโยบายที่ก้าวร้าว ไม่จริงใจ ขาดการใส่ใจ
ต่อท่าทีของประเทศอื่นๆ อย่างสิ้นเชิง ย่อมท�ำให้โอกาสที่จะเกิด
Soft Power ได้ยากขึ้น
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เราได้เรียนรู้อะไรจาก Soft Power
ในปัจจุบัน แนวคิดด้าน Soft Power ได้ถูกพัฒนาไปไกล
กว่าเดิมมาก โดยเฉพาะในยุคที่การสื่อสารเติบโตท่ามกลางช่องทาง
Social Media รูปแบบการจัดการกับ Content ที่มีกลวิธีการสื่อสาร
ที่แยบยล ได้ถูกประยุกต์การสื่อสารผ่านสื่อสาธารณะ สื่อบุคคล
สื่ อ ใหม่ ช่ อ งทาง กิ จ กรรม เพื่ อ มาใช้ ใ นการพั ฒ นายุ ท ธศาสตร์
ระดับประเทศ ท�ำให้เกิดประโยชน์มากมายมหาศาล ส�ำหรับผู้ที่มี
ความเข้าใจและมีวิธีการขับเคลื่อนที่มีประสิทธิภาพ
กรณี ศึ ก ษาของหลายประเทศ อาทิ สหรั ฐ ฯ จะเห็ น ได้ ว ่ า
มีทรัพยากรทีเ่ ป็น Soft Power ทีแ่ ข็งแรง เช่น วัฒนธรรมความบันเทิง
ศิลปิน ดารา นักร้อง แฟชั่น อาหาร รูปแบบการใช้ชีวิตแบบเสรีนิยม
ทีน่ ำ� เสนอผ่านภาพยนตร์ ข้อมูลข่าวสารไปทัว่ โลก ประเทศขนาดใหญ่
อย่ า งจี น และอิ น เดี ย มี วั ฒ นธรรมที่ เ ป็ น เอกลั ก ษณ์ ทั้ ง ศาสนา
ความเป็นอยู่ ลักษณะเฉพาะ ของภูมปิ ระเทศ แม้กระทัง่ การขับเคลือ่ น
ทั้งทางด้านภาพยนตร์ชุด ศิลปิน ดารา  นักร้อง คอนเสิร์ต แฟชั่น
การท่องเทีย่ ว วัฒนธรรมความเป็นอยู่ อาหารการกิน ของประเทศอย่าง
เกาหลี ญี่ปุ่น ล้วนเป็นกรณีศึกษาที่น่าสนใจ ส�ำหรับการขับเคลื่อน
Soft Power ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ของประเทศ ทางด้านการสื่อสาร
การตลาดในระดับสากลที่ประสบความส�ำเร็จ ได้อย่างน่าสนใจ

ประเทศไทย กับการใช้ยุทธศาสตร์
Soft Power
หากเมื่อย้อนกลับมาดูประเทศไทย จะพบว่าประเทศไทยนั้น
อุดมไปด้วยคุณค่าทางวัฒนธรรม ค่านิยม ขนบธรรมเนียม ประเพณี
ศิลปะ กีฬา ความเป็นอยู่ สิ่งแวดล้อม ความบันเทิง การผ่อนคลาย
ภูมิปัญญา  งาน Classic งานพื้นบ้านที่มีอัตลักษณ์ และยังมีอีก
หลากหลาย อันเป็นต้นทุนที่ส�ำคัญของประเทศ นั่นคือ Soft Power
ที่ ท รงพลั ง สามารถสร้ า งมนต์ เ สน่ ห ์ การยอมรั บ ให้ มี อิ ท ธิ พ ล
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ทางทัศนคติ ทีส่ ง่ ผลต่อพฤติกรรม มุมมอง แนวคิดความนิยมชมชอบ
ของชาวโลกได้อย่างมากมายนับไม่ถ้วน ซึ่งควรค�ำนึงถึงประเด็น
ที่ส�ำคัญ ดังนี้
• Soft Power Strategies การบริหาร Soft Power ในเชิง
ยุทธศาสตร์ และมีแนวทางการขับเคลื่อนอย่างจริงจัง เป็นระบบ
• Thai Value Creations การจัดการคุณค่าทางวัฒนธรรมและ
เอกลักษณ์ของชาติ การก�ำหนดทิศทาง สร้างคุณค่า  รักษา เผยแพร่
อย่างมีประสิทธิภาพ
• New Marketing Model การวางแผนการตลาดของประเทศ
ภายใต้มุมมอง ด�ำเนินการตลาดแบบใหม่ ทั้งการสร้างการตลาด
ด้านสินค้าการเกษตร การตลาดวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และอื่นๆ
ที่เกี่ยวข้อง
• Strategic Communication Development การพัฒนา
กลยุทธ์การสื่อสารของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การเชื่อมโยง
ทั้งการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ การสื่อสารแบรนด์ การจัดการ
ข้อมูลข่าวสาร การทูต และเศรษฐกิจ ที่เกี่ยวเนื่องทั้งภาครัฐและ
เอกชน อย่างไร้รอยต่อ
• Build on การขยายผล พัฒนาสิ่งที่ท�ำไว้แล้วให้ก้าวหน้าหรือ
ได้ผลดียิ่งขึ้น ทั้งในเรื่องราวเดียวกัน และส่วนอื่นๆ ขยายต่อยอด
ไปเรือ่ ยๆ มีการเชือ่ มโยงอรรถประโยชน์ในเชิงสร้างสรรค์ มีการส่งเสริม
สนับสนุนอย่างเป็นรูปธรรม
การท�ำให้ทรัพยากร ที่มีอยู่มีพลัง และสิ่งที่ทรงพลังเหล่านั้น
สามารถดึงดูดให้ผู้คน จากประเทศต่างๆ เหล่านั้นมีความรู้จัก เข้าใจ
เกิดความรู้สึกอยากมีส่วนร่วมกับวัฒนธรรมของไทย ย่อมเป็นการใช้
ประโยชน์ทางวัฒนธรรมและทรัพยากรทีม่ ี จะน�ำไปสูพ่ ลังอ่อนโยนแต่
มีอิทธิพลน่าสนใจอีกมากมาย สามารถกระชากใจคนทั่วโลก เพื่อน�ำ
ไปสู่ความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจในที่สุด

